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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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تولید کننده و تامین کننده انواع مواد کمکی و قطعات ماشین آالت صنای 

نساجی، شیمیـــای، س�ول�� و ��یم�� و مشاوره خدمـات فنی و مهندسی

  انواع �وغن های اســــــــــپ�ن فینیش جهت تولید نخ هایbcf - cf - Poy(پلی اســـــــــــتر و پلی پ�وپ�لن)

  انواع آنتـــــــی اســـــــــتایک و نرم کــــــــن جهت تولید الیاف پلی استر ر�سایکل (هالو_سالید)- کان تایپ

  انواع آنتـــــــی اســـــــــتایک و نرم کــــــن جهت تولید موکت - پتو بافی  انواع �وغن هــــــای پارافینـــــی و   

 پایه گیاهی جهت تولید گونی هایPP    انواع مــــــواد کمکی در صـنای� رنگــــــــــ��ی - چـــــــاپ و تکمیـــــــل

  انواع آنتــــــی فوم مخصــــوص صنای� نســــاجی و غیره    اسپ�ی سیلیکونی مخصــــوص ذوب ر�ســـــی  

wwwwww .. cc hh eemm ii ff aa rr aa yy aa nn dd .. cc oomm

ii nn ff oo@@cc hh eemm ii ff aa rr aa yy aa nn dd .. cc oomm

ننششــــــااننیی::    تتههــــــــــــرراانن،،  خخییــــــاابباانن  آآززااددیی،،  ههههااووررااهه  ببههببووددیی

ااببتتدداایی  خخییاابباانن  آآرررر��ااییججاانن،،  ووووبب��وویی  ببممااررسستتاانن  ههههرر��اارر

پپالالکک  ۱۱۰۰۴۴۹۹،،  ططببققهه  ااوولل  --  تتللففنن::  ((۱۱۰۰  خخطط))  ۸۸۴۴  ۲۲۲۲  ۸۸۴۴  ۶۶۶۶  --  ۰۰۲۲۱۱
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فهرست

ترکیه رکورد صادرات پوشاک را شکست

)Dyecol( از مواد خام تا طیف کامل رنگ های راکتیو با دایکول

نوبوریتا )NOBORITA(: سفری طوالنی از زریبافی تا پوشاک لوکس در ژاپن

دالیل عدم موفقیت نمایشگاه های نساجی در ایران

سیاست زدگی اقتصاد و خطر از دست رفتن بازارهای منطقه برای ترکیه

اژدها وارد میشود ... دموتکس چین 

ایــران کشــوری اســت بــا بیــش از ۸۰ میلیــون نفــر جمعیــت و بــا ذخایــر طبیعــی و انــرژی غنــی. بــا اینکــه 
ــوز  ــران کشــوری غنــی و دارای منابــع طبیعــی و انســانی بیشــماری اســت امــا از نظــر اقتصــادی هن ای

نتوانســته در اقتصــاد غیــر نفتــی گامهــای قابــل توجهــی بــردارد....

ترکیــه در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل سیاســت هــای حــزب حاکــم تنــش هــای زیــادی را بــا کشــورهای 
اروپایــی و  منطقــه خاورمیانــه تجربــه کــرده اســت ماننــد روســیه بــه دلیــل هــدف قــراردادن هواپیمــای 

جــت روســی، عربســتان صعــودی بــر ســر کشــته شــدن روزنامــه نــگار عربســتانی.....

کرونایــی  هــای  محدودیــت  کاهــش  از  اخیــراً  چیــن  کشــور 

ایــن اعالمیــه  COVID19 در سراســر کشــور خبــر داده اســت. 

بــه عنــوان یــک نشــانه مثبــت در آینــده صنعــت نمایشــگاهی 

ایــن کشــور اســت و بــا اشــتیاق زیــاد برگزارکننــدگان و شــرکت 

اســت. شــده  روبــرو  کننــدگان 

۱۹

۲۰

۲۴

۳۱

۳۶

۳۹

افزایش فروش و  صادرات ماشین آالت نساجی در مقایسه با قبل از کرونا

افزایش ۴۰۰ درصدی درامد بزرگترین تولیدکننده پارچه های پشمی لوکس در ترکیه  )یونسا(

۱۶

۱۸

۱۲بازگشت موفقیت  آمیز نمایشگاه فرش و کفپوش دموتکس 



سیستم های نوآورانه منسوجات نبافته شرکت اورلیکون 

آمار باورنکردنی زباله های نساجی … .. راه حل چیست؟

حمله بنگالدشی ها به بازار پوشاک شب عید

یونسکو، صنایع نساجی کاشان را ارزیابی  می کند

۱۰ میلیون یورو سرمایه گذاری نارکن تکس در وان ترکیه

بنابــر اظهــارات مقامــات صنفــی بــازار پوشــاک شــب عیــد وضعیــت 

مناســبی نــدارد؛ فعــاالن بــازار پوشــاک معتقدنــد کــه مبــارزه بــا قاچــاق 

ایــن گــروه کاالیــی می بایســت بــه صــورت پیوســته ادامــه یابــد.

احمــد دانایــی نیــا اظهــار کــرد: گــروه ارزیابــی صنایع دســتی یونســکو 
صنایــع  جهانــی  شــهر  نامــزد  به عنــوان  کاشــان  معرفــی  از  پــس 
نســاجی ســنتی بــه مــدت دو روز از مجموعه هــا و کارگاه هــای...

مجله نساجی کهن 

مجله بین المللی اختصاصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال ۱۵.شماره ۷۴. اسفند 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

۵۶

۵۵

۵۲

۷۴

۷۷

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
بهنام قاسمی

لیست نمایشگاه های نساجی و پوشاک در ژاپن

ده دلیل حضور در نمایشگاه ایتما میالن

۴۵

۴۱

چگونه برندهای مد می توانند پایداری را تمرین کنند؟

ماشین آالت ایتالیا: کاهش سفارشات برای سه ماهه چهارم 2۰22

۶۱

۶۰

۶۴فست فشن یا مد سریع چیست؟ 
توجه به تولید پایدار و محیط زیست، ترند جدید در 

صنعت نساجی و پارچه پلوش

۷۲
۷۰

بررسی بازار جهانی کاله و تولیدکنندگان برتر
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مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

ابزگشت موفقیت  آمیز منایشگاه فرش 
)DOMOTEX( و کفپوش دموتکس

ــی و لغــو نمایشــگاه فــرش و کفپــوش  پــس از دو ســال متوال
کرونــا،  همه گیــری  دلیــل  بــه   )DOMOTEX( دموتکــس 
دموتکــس 2۰23 بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه مهم تریــن پلتفــرم 
تجــارت، نــوآوری و ترندهــای جدیــد صنعــت فــرش و کفپــوش 

ــده اســت. جهــان باقــی مان

در طــول چهــار روز نمایشــگاه دموتکــس کــه یــک نمایشــگاه 
پیشــرو در جهــان بــرای بخــش فــرش و کفپــوش بــه شــمار مــی 
رود، بازدیدکننــدگان تجــاری و فعــاالن صنعتــی، کــه حــدود 
69 درصــد از آنهــا از خــارج از کشــور آلمــان بودنــد، توانســتند 
ــد ایــن بخــش را کشــف کننــد و  ــوآوری هــا و روندهــای جدی ن
بــا بیــش از 73۰ غرفــه دار در هشــت ســالن، تمــاس هــای 

تجــاری جدیــدی برقــرار کننــد.

کیفیــت  و  بــودن  المللــی  بیــن  بازیافــت،  و  پایــداری 

بازدیدکننــدگان از ویژگــی هــای رویــداد امســال بــود. غرفــه 
ایــن  بــر  همگــی  برگزارکننــدگان  و  بازدیدکننــدگان  داران، 
موضــوع تکیــه داشــتند کــه دموتکــس 2۰23 یــک موفقیــت 

بــود. چشــمگیر 

خانم سونیا کاستالنو مدیر بین المللی نمایشگاه دموتکس 
نمایشــگاه  بــا  رابطــه  در   )Sonia Wedell Castellano(
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دموتکــس 2۰23 مــی گویــد: "مــا تحــت 
تأثیــر رونــد مثبــت و همچنیــن روحیــه پــر 
انــرژی غرفــه گــذاران و بازدیدکننــدگان 
جــو  هســتیم.  امســال   DOMOTEX
ســالن هــا بســیار فــوق العــاده اســت. 
غرفــه داران و بازدیدکننــدگان بــه طــور 
یکســان از ایــن کــه باالخــره دوبــاره در 
صنعــت  تجــاری  نمایشــگاه  بزرگتریــن 
آینــد  مــی  هــم  گــرد  کفپــوش  و  فــرش 
تــا رو در رو مالقــات کننــد، ایــده هــا را 
تبــادل کننــد، تمــاس هــای جدیــد برقــرار 
کننــد و معامــالت را نهایــی کننــد بســیار 
راضــی و خوشــحال هســتند. چیــزی کــه 
مــن را خوشــحال مــی کنــد این اســت که 
کیفیــت بازدیدکننــدگان در نمایشــگاه 
فــوق العــاده اســت. بــه هــر حــال ســهم 
اســت.  تصمیــم گیرنــدگان ۸۰ درصــد 
کســانی کــه بــه DOMOTEX مــی آینــد 
بــا هــدف بســیار خــاص و بــرای حصــول 

نتیجــه مــی آینــد."

اصلــی  خریــدار  رویتنــر،  مایــکل 
 POCO شــرکت  در  فــرش  و  کفپــوش 
 ،Einrichtungsmärkte GmbH

بــه عنــوان یــک رویــداد "حتمــی"، از دموتکــس بــرای مالقــات بــا تامیــن کننــدگان 
موجــود و بالقــوه در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن اســتفاده مــی کنــد. یــک نظرســنجی 
تصمیــم  از  نیمــی  حــدود  دهــد،  مــی  نشــان  شــده  ممیــزی  بازدیدکننــدگان  از 
گیرنــدگان در طــول اقامــت خــود در نمایشــگاه دموتکــس 2۰23 بــا شــرکت هــای 
تولیــد کننــده حاضــر در ایــن رویــداد قراردادهــای تجــاری امضــا مــی کننــد. حتــی در 
ــراز کردنــد  طــول نمایشــگاه دموتکــس 2۰23، دو ســوم بازدیدکننــدگان تجــاری اب
بازدیــد  هانوفــر  در  دموتکس بعــدی  نمایشــگاه  از   2۰2۴ ژانویــه  در  دوبــاره  کــه 

کــرد. خواهنــد 

رضایت غرفه داران از حضور پر تعداد و کیفیت باالی بازدیدکننده 

از طــرف غرفــه داران، اولیــن دموتکــس )DOMOTEX( در ســه ســال گذشــته نیــز 
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بســیار ارزشــمند اســت."

روحیــه خــوش بینــی نیــز در ســالن هــای 
نمایشــگاه حاکــم اســت. 

هــای  فــرش  کل  مدیــر  رجایــی،  رضــا 
مــدرن رضــا مــی گویــد: "مشــتریان مــا 
منــزوی  طوالنــی  بســیار  مــدت  بــرای 
شــده بودنــد. حضــور مــا و همکارانمــان 
در اینجــا، دســت دادن بــا مشــتریان و 
نمایــش محصوالتمــان در آینــده تجــارت 

مــا بســیار مهــم اســت."

خانــم یاســمین خمیــس، رئیــس گــروه 
اورینتــال ویــورز مصــر مــی گویــد: "مــا 
از حضــور در اینجــا بســیار هیجــان زده 
هســتیم. مــا قبــالً در روز اول نمایشــگاه 
مــا،  بــرای  داشــتیم.  را  عالــی  روز  یــک 
مکانــی   )DOMOTEX( دموتکــس 
اســت کــه همــه در آن گــرد هــم مــی 
کننــدگان،  تامیــن  مشــتریان،  آینــد. 
ــزی اســت  ــن همــان چی ــا، همــه و ای رقب
نیــاز  تجــارت خــود  بــرای رشــد  مــا  کــه 

داریــم."

محصوالت پایدار و بازیافتی 
موضوع مشترک در همه سالن های 

نمایشگاه!

ویــژه نمایــش   ،2۰23 دموتکــس   در 
و   THE GREEN COLLECTION
روی  دموتکــس  کنفرانــس  برنامــه 
 FLOORED BY موضــوع  بــا  اســتیج 
NATURE قلــب ایــن رویــداد را تشــکیل 
داد. اینجــا جایــی بــود کــه مســاله مهــم 
پایــداری روی صحنــه رفــت و مــورد بحث 
ــژه و  و بررســی قــرار گرفــت و منطقــه وی
میــان معمــاران، طراحــان  در  محبــوب 

بــود. داخلــی و خریــداران 

بــه وضــوح فراتــر از انتظــارات بــود. 

تعــداد  از  گوید:”مــا  مــی   Välinge عامــل  مدیــر  هاکانســون،  نیــکالس 
بازدیدکنندگانــی کــه پــس از همه گیــری از غرفــه مــا اســتقبال کردنــد، شــگفت زده 
شــدیم. امســال بــه دلیــل شــرایط ســخت جهانــی انتظــار چنیــن حضــور پرنشــاطی را 
نداشــتیم. بــرای دموتکــس 2۰2۴، مــا مــی خواهیــم در کنــار ســایر فعــاالن صنعــت 

فــرش و کفپــوش شــاهد رویــدادی قــوی تــر و متحــد باشــیم.”

نتایــج  کــه  اســت  مطمئــن  کرواســی  بازرگانــی  اتــاق  مدیــر   ،Jelena Đugum
دموتکــس )DOMOTEX( امســال بــه صنعــت کفپوشــهای چوبــی کرواســی ســرعت 
رشــد بســیار باالیــی خواهــد داد : "بــرای مــا ایــن تصمیــم درســتی بــود کــه در اینجــا 
باشــیم. تمــاس هایــی کــه در دموتکــس )DOMOTEX( برقــرار مــی کنیــم بــرای مــا 
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بازیافــت  و  پایــدار  تولیــدات  تمرکــز 
غرفــه  محصــوالت  ارائــه  در  همچنیــن 
از  بســیاری  شــد.  منعکــس  داران 
رویکــرد  از  نمایشــگاه  در  حاضریــن 
ارزشــی DOMOTEX اســتقبال کردنــد 
کــه بــر راه حــل هــای کفپــوش ســالم و 
دوســتدار محیــط زیســت بــرای زندگــی 

دارد. تاکیــد 

دموتکس 2۰2۴:

 سبزتر، قوی تر، متحدتر

مراســم  در  کاســتالنو  ودل  ســونیا 
اعــالم  امســال  دموتکــس  اختتامیــه 
اصلــی  موضــوع  بــا  کامــالً  "مــا  کــرد: 
امســال و نمایــش ویــژه جدیــد هماهنگ 
مشــتاقانه  مــن  و  مــن  تیــم  شــده ایم. 
مجموعــه  بیشــتر  گســترش  منتظــر 

محصــوالت ســبز در دموتکــس 2۰2۴ در ســال آینــده هســتیم. مــا بــه گســترش 
همکاری هــای خــود بــا کارشناســان صنعتــی ماننــد ســازمان TFI ادامــه می دهیــم، 
تمرکــز بیشــتری بــر روی طراحــی داخلــی و معمــاران و غیــره خواهیــم داشــت. بــه 
طــور خالصــه، مفهــوم مــا تضمیــن می کنــد کــه دموتکــس 2۰2۴ قطــب فــرش و 
کفپوش هــا باقــی می مانــد کــه بــه ســادگی هیــچ راهــی بــرای دور زدن آن وجــود 

نــدارد."

۰21۴1173
info@beheshticarpet.com

ســاعت کاری دفتــر مرکــزی: شــنبه تــا چهارشــنبه ۸:3۰ الــی 16:3۰ و 
پنجشــنبه هــا ۸:3۰ الــی 13:3۰

دفتــر مرکــزی: تهــران - خیابــان شــهید بهشــتی - خیابــان ســرافراز - کوچــه 
پنجــم - پــالک 1 - واحــد ۵
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افزایش فروش و  صادرات ماشین 
آالت نساجی در مقایسه اب قبل از کروان

و  نقــل  و  حمــل  آمارهــا  ایــن  طبــق 
تجــارت انــواع ماشــین آالت ریســندگی، 
تکســچرایزینگ، بافندگــی تــاری پــودی، 
کشــباف، بافندگــی حلقــوی و ماشــین 
آالت رنگــرزی و تکمیــل در ســال 2۰21 
نســبت بــه ســال 2۰2۰ بــه شــیب بســیار 
بــوده  رشــد  و  افزایــش  بــه  رو  زیــادی 

فدراســیون بیــن المللــی تولیــد کننــدگان نســاجی در چهــل و چهارمیــن گــزارش ســالیانه خــود در مــورد حمــل و 
نقــل جهانــی و صــادرات ماشــین آالت نســاجی اعــالم کــرده اســت ســرمایه گــذاری هــا در ایــن بخــش بــدون هیــچ 

توقفــی بــا ســرعت ادامــه دارد و از پاندمــی و مشــکالت اقتصــادی تاثیــر چندانــی نگرفتــه اســت.

اســت.

الیــاف  انــواع ماشــین االت ریســندگی 
ریســندگی  و  روتــور  انــد  اپــن  کوتــاه، 
 11۰ از  بیــش  ترتیــب  بــه  بلنــد  الیــاف 
درصــد ، 6۵ درصــد و ۴۴ درصــد رشــد 
داشــته اســت. همچنیــن ماشــین االت 
درصــد،   32 ماکــو  بــدون  بافندگــی 

ماشــن االت گردبــاف بــا حجــم بــزرگ 3۰ 
درصــد و ماشــین االت تخــت بافــی 1۰9 

درصــد رشــد نشــان مــی دهــد.

ایــن آمارهــا در ســال 2۰21 بــا همــکاری 
بیــش از 2۰۰ شــرکت ماشــین ســاز در 

 گزارش
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دنیــا کــه بخــش مهمــی از صــادرات و 
فــروش انــواع ماشــین آالت زا در دســت 

ــه و بررســی شــده اســت. ــد تهی دارن

۹۰ درصد اسپیندل های الیاف کوتاه 
در راه آسیا

تعــداد  دهنــد  مــی  نشــان  آمارهــا 
الیــاف  ریســندگی  هــای  اســپیندل 
افزایــش  چشــمگیری  طــرز  بــه  کوتــاه 
اســپیندل  میلیــون   ۴ عــدد  از  و  یافتــه 
میلیــون   7.61 بــه   2۰2۰ ســال  در 
اســپیندل در ســال 2۰21 رســیده و نکته 
جالــب اینکــه حــدود 9۰ درصــد آن در 
اســت.  شــده  انــدازی  راه  اســیا  بــازار 
مهمتریــن کشــورهای وارد کننــده ایــن 
چیــن،  کشــورهای  ترتیــب  بــه  بخــش 
هنــد، پاکســتان، ترکیــه، ازبکســتان و 

هســتند. بنــگالدش 

رشد ۳۶۵ درصدی ماشین االت 
تکسچرایزینگ

بســیار  رشــد  کــه  آالت  ماشــین  ایــن 
ــه طــور عمــده  ــی را داشــته اســت ب خوب
و  تایپــه  چیــن  چیــن،  کشــور  ســه  بــه 
امــا مــی  و  ارســال شــده اســت  ترکیــه 
تــوان گفــت چیــن بــا ســهم 9۰ درصــدی 
این بازار را در ســال 2۰21 به طور کامل 
بلعیــده اســت. تجــارت ایــن یونیــت هــا 
کــه عمدتــا در تولیــد نــخ هــای پلــی آمیــد 
فیالمنــت کاربــرد دارنــد از 16 هــزار عــدد 
هــزار در ســال  بــه 7۵  در ســال 2۰2۰ 

2۰21 رســیده اســت.

چین بزرگترین خریدار ماشین آالت 
بافندگی بدون ماکو

هــزار   1۴۸ از  بیــش   2۰21 ســال  در 
ماشــین بافندگــی بــدون ماکــو در جهــان 

بــه فــروش رفتــه اســت کــه نســبت بــه 
ســال 2۰2۰ بیــش از 32 درصــد رشــد 
بخــش  ایــن  در  چیــن  اســت.  داشــته 
االت  ماشــین  واردات  کل  درصــد   73
بافندگــی رپیــر و پروجکتایــل، واتــر جــت 
و ایــر جــت را بــه خــود اختصــاص داد.

چین، ترکیه و هند بزرگترین وارد 
کنندگان ماشین آالت گردباف

حجــم تجــارت ماشــین االت گردبــاف بــا 
29 درصــد افزایــش بــه 32192 دســتگاه 
بــا  ایــن بخــش هــم چیــن  رســید و در 
ماشــین  ایــن  کل  درصــد   6۴ خریــد 
گردبــاف  یعنــی 21۸33 دســتگاه  آالت 
در صــدر قــرار دارد و پــس از آن ترکیــه 
دســتگاه   3179 بــا  هنــد  و   3۵۰۰ بــا 
بافندگــی گردبــاف در رده هــای دوم و  

ســوم  قــرار گرفتنــد.
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افزایش ۴۰۰ درصدی گردش 

مایل بزرگرتین تولیدکننده 

اپرچه های پمشی لوکس در 

ترکیه  )یونسا(

شرکت معظم یونسا YUNSA ترکیه که یکی از تولید کنندگان پیشرو 
در بخش پارچه های پشمی با کیفیت باال و لوکس در جهان است اعالم 
کرد در نیمه اول سال مالی 2۰22 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
۴2۵ درصــد گــردش مالی بــاالتــری داشــتــه اســت و بــا ۴۷۸ میلیون لیر 

ترکیه گردش مالی ۱۱۷ میلیون لیر سود خالص داشته است.

عــامــل  ــر  مــدی  Mustafa Sormegoz اقــــای 
ــطــه اظــهــار داشـــت:  شــرکــت یــونــســا در ایـــن راب
 2۰22 ســـال  ابــتــدایــی  نیمه  در  توانستیم  مــا   “
گردش مالی شرکت را پنج برابر افزایش دهیم 
کــه بسیار راضــی کننده اســت و نشان دهنده 

پتانسیل های باالی شرکت ماست.

هدفی که ما بــرای ســال 2۰22 در هیات مدیره 
در نظر گرفته بودیم گــردش مالی یک میلیارد 
لیر و سود خالص 1۰۰ میلیون لیر بود که به طور 
کامل به اهداف خود دست پیدا کردیم و هدف 
جدید خود بــرای سود خالص را به 2۰۰ میلیون 
لیر به روز رسانی کردیم. دالیل این افزایش در 
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ترکیه رکورد صادرات پوشاک را شکست

ســـود خــالــص مــا افـــزایـــش نــرخ 
سیاست  البته  و  ترکیه  در  ارز 
های مالی و کنترل هزینه های 
تولید است. ما از این پیشرفت 
بسیار خوشحالیم که نتیجه کار 
عالی بخش فــروش و بازاریابی 
ما با تکیه بر تولیدات مرغوب و 

باکیفیت است. 

ــی از  ــکــ ــ ــا ی ــســ ــ ــون ــ بـــــی شـــــک ی
تولیدکنندگان پیشرو در پارچه 
ــا کیفیت بـــاال و  هـــای پشمی ب
ــی اســـت. امــیــدوارم در  صــادرات
ــال نــیــز با  شــش مــاهــه دوم سـ
همکاری سهام داران و کارکنان 
یونسا موفقیت هایمان را تکرار 

کنیم”

 Mustafa Sormegoz اقــای 
مــدیــر عــامــل شــرکــت یونسا در 
رابــطــه بــا تــولــیــدات ایــن شرکت 
اظهار داشــت: “ ما بــرای حفظ 
ــــدات خـــود  ــی ــ ــول ــ ــفــیــت در ت کــی
سرمایه گــذاری های جدیدی را 
انــجــام داده ایــم و ایــن سرمایه 
گذاری ها ادامه دارد، به تازگی 
ماشین آالت جــدیــدی در خط 
رنــگــرزی نصب شــده و در حال 
ــــه روز  ــر نـــیـــز مـــشـــغـــول ب ــاضـ حـ
بافندگی  آالت  ماشین  رسانی 
افزایش ظرفیت  با  هستیم که 

ما همراه خواهد بود.

همچنین سیاست هــای مــا در 
بخش تــولــیــدات سبز و پــایــدار 
ــدار مــحــیــط زیــســت  ــ ــتـ ــ و دوسـ
همچنان در صــدر تــالش های 

ما قرار دارد.

بود  توانسته   2۰21 کــه در ســال  ترکیه 
2۰.۵ میلیارد دالر پوشاک صــادر کند، 
در شش ماهه ابتدایی سال 2۰22رقــم 
صـــادرات خــود را بــه 1۰.۸ میلیارد دالر 
رســانــد تــا بــا ثبت رشــد 1۴.۵ درصــدی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل رکورد 

جدیدی برای خود برجای بگذارد.

ــاک دومــیــن  ــوشـ صــنــعــت نــســاجــی و پـ
و  تولید  حیث  از  ترکیه  بـــزرگ  صنعت 
نیروی کار شاغل اســت. ترکیه در بین 
جهان  پــوشــاک  بــزرگ   پنج صادرکننده 
قرار دارد. ترکیه پوشاک خود را به بیش 
از دویست کشور جهان و با لیبل قابل 

اعتماد “ساخت ترکیه” صادر می کند.

ترکیه با توجه به موقعیت استراتژیک 
خــود یــک شــریــک مهم و قــابــل اعتماد 
ــرای  ــایـــی ب ــرای اروپــــا و بــرنــدهــای اروپـ ــ ب
تامین نیاز پوشاک آنهاست و بسیاری 
از خرده فروشان اروپایی کاالهای ترکیه 

را ترجیح می دهند.

ســه کــشــور مــهــم وارد کــنــنــده پــوشــاک 
ــمــان،  تــرکــیــه بــه تــرتــیــب کــشــورهــای آل
با  آلمان  انگلستان هستند.  و  اسپانیا 
واردات 1.9 میلیارد دالر، اسپانیا با 1.3 
میلیارد   1 بــا  انگلستان  و  دالر  میلیارد 
میلیون   9۰9 واردات  بــا  هــلــنــد  دالر، 
بــا ۵93  فرانسه  پنجمین کشور  و  دالر 
میلیون دالر پنج کشور اول وارد کننده 

پوشاک ترکیه هستند.

بــه  تــــــوان  بـــعـــدی مــــی  در رده هـــــای 
ــا، ایـــتـــالـــیـــا، رژیـــم  ــریـــکـ کـــشـــورهـــای آمـ
صهیونیستی اسراییل، عراق و دانمارک 
بـــه عـــنـــوان مــقــاصــد صــــادراتــــی مهم 

پوشاک ترکیه اشاره کرد.

پوشاک  صــادراتــی  محصول  مهمترین 
ــای کــشــبــاف و  ــبــاس هـ تــرکــیــه، انــــواع ل

بافتنی می باشد.
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از مواد خام ات طیف کامل رنگ های 
)Dyecol( راکتیو اب رشکت دایکول

سفری به آینده پایدار رنگهای نساجی

حاشــیه  در  کهــن:  نســاجی  مجلــه 
کــه  اســتانبول  دای  اینتــر  نمایشــگاه 
بــه طــور اختصاصــی بــه تولیدکننــدگان 
کمکــی  و  شــیمیایی  مــواد  و  رنــگ 
از  یکــی  بــا  دارد  اختصــاص  نســاجی 
رنــگ  صنعــت  در  مهــم  هــای  شــرکت 
مالقــات  هندوســتان  نســاجی  هــای 
داشــتیم و گفتگــوی کوتاهــی بــا مدیــر 
شــری  شــیمیایی  شــرکت  بازرگانــی 
بــا برنــد دایکــول  پوشــکار هندوســتان 
)Dyecol( داشــتیم کــه در زیــر مطالعــه 

فرماییــد: مــی 

واقعیــت  ایــن  کهــن:  نســاجی  مجلــه 
وجــود دارد کــه پــس از مــدت هــا دوبــاره 
ــا مشــتریان  شــانس مالقــات رو در رو ب
نمایشــگاه  کلــی  طــور  بــه  داریــد،  را 
 Interdye & Textile Printing
مــی  ارزیابــی  چگونــه  را   Eurasia

کنیــد؟

همیشــه  رویدادهــا  و  هــا  نمایشــگاه 
جدیــد  مشــتریان  بــا  مالقــات  نظــر  از 
بــا مشــتریان قبلــی خــوب و  و گفتگــو 

چــه چیــزی جدیــدی در زمینــه تولیــدات 
پایــدار و دوســتدار محیــط زیســت ارایــه 

اســت. شــده 

نمایشگاه Interdye & Textile Eurasia از 
نظــر ســازماندهی و برگــزاری قابــل قبــول 
و حرفــه ای اســت و بازدیدکننــدگان و 
غرفــه داران زیــادی در نمایشــگاه حضور 
دانیــد  مــی  کــه  همانطــور  امــا  دارنــد، 
بــازار در حــال حاضــر بســیار کنــد اســت 

مصاحبه

پــس  اکنــون در دوران  موثــر هســتند، 
از همــه گیــری کرونــا فعــاالن صنعــت 
در  حضــور  مشــتاق  بســیار  نســاجی 
بــه  و  نمایشــگاهی  و  تجــاری  فضــای 
کننــدگان،  تولیــد  بــا  مالقــات  ویــژه 
ــدگان و مشــتریان هســتند.  ــن کنن تامی
ــد و توســعه  ــال محصــوالت جدی ــه دنب ب
نســاجی  پایــدار  محصــوالت  زمینــه  در 
رونــد  کــه  و محصــوالت ســبز هســتند 
بــازار و در مرکــز توجــه اســت، در ایــن 
نمایشــگاه ســوال اصلــی ایــن اســت کــه 

)Dyecol( مصاحبه با آقای دکتر ماهاپاترا / مدیر بازرگانی شرکت شیمیایی شری پوشکار هندوستان
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و بــه آرامــی تغییــرات انجــام خواهــد شــد 
تــا در مــاه مــارچ بــازار دوبــاره حرکــت رو 
بــه جلــو را آغــاز کنــد. اکنــون مــا خــود 
را بــا تمــام محصــوالت جدیــد، آزمایــش 
هــا، نمونــه هــا و ... آمــاده مــی کنیــم و 
بــه محــض اینکــه بــازار بــه رونــق قبــل 
بازگشــت، آمــاده حمایــت از مشــتریان 

خــود هســتیم.

مــا بــه عنــوان برنــد Dyecol کــه بــرای 
و  مــواد شــیمیایی  بــازار  در  بــار  اولیــن 
رنــگ منطقــه اوراســیا و ترکیــه شــرکت 
مــی کنیــم و در حــال برنامــه ریــزی بــرای 
کشــف و تجزیــه و تحلیــل بــازار بــزرگ 
ترکیــه بــرای مــواد شــیمیایی و رنگ هــای 
راکتیــو و دیســپرس نســاجی و پتانســیل 

آن هســتیم.

تجــارت  و  فعالیــت  مــا  گذشــته  ســال 
بنــگالدش  بــازار  در  را  خــود  نســاجی 
آغــاز کردیــم و ســال بســیار موفقــی را در 
ایــن کشــور بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
نســاجی  رنــگ  مصــرف  بازارهــای 
نمایشــگاه در  گذاشــتیم.  ســر   پشــت 

 Interdye & Textile Printing Eurasia 

اســتانبول مــا در تــالش هســتیم تــا یــک 
ــرای  شــریک ترکیــه ای پیــدا کنیــم کــه ب
در  را  مــا  برنــد  بتوانــد  طوالنــی  مــدت 
ــازار ترکیــه نمایندگــی و رهبــری کنــد. ب

محصوالت اصلی دایکول چیست؟

Shree Pushkar یک شــرکت مســتقر 
در بمبئــی اســت و جــدا از محصــوالت 
مــواد  کننــده  تولیــد  یــک  مــا  نهایــی، 
اولیــه مهــم در هنــد هســتیم و هــر آنچــه 
کــه بــرای فرآینــد تولیــد رنــگ خــود نیــاز 
تولیــد  خــود  تاسیســات  در  را  داریــم 
مــی کنیــم و طیــف کاملــی از رنگ هــای 

راکتیــو را داریــم.

تولیــد مــواد اولیــه مزیــت اصلــی مــا در 
مقایســه بــا ســایر تولیدکننــدگان بــزرگ 
هنــدی اســت، مــا جــزو ۵ تولیــد کننــده 
هــای  رنــگ  بخــش  در  هنــد  در  برتــر 

هســتیم. نســاجی 

قابلیــت  بــا  را  دایکــول  مزیــت،  ایــن 
بــه  مطمئــن  و  ســریع  پاســخگویی 
انعطــاف  بســیار  بــازار  تقاضاهــای 

پذیــر مــی کنــد. مــا مقــرون بــه صرفــه 
هســتیم. مزیــت دیگــر مــا ایــن اســت 
کــه هــر محصــول جانبــی از تولیــد رنــگ 
 Spent“ و مــواد واســطه رنــگ بــه نــام
دور  می آوریــم،  دســت  بــه   ”Acid
نریختــه و بــرای تولیــد یکــی از فــرآورده 
کودهــای  یعنــی  شــرکت  جانبــی  هــای 
کشــاورزی، مجــدداً اســتفاده می کنیــم، 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا شــرکتی 

زبالــه صفــر هســتیم. تولیــد  بــا 

مثــال دیگــر در ســری رنگ هــای راکتیــو 
حجــم  ســیاه  رنــگ  اســت،  مــا  ســیاه 
در  اســت.  راکتیــو  رنگ هــای  اصلــی 
فرآینــد تولیــد رنــگ ســیاه مــا دو مــاده 
)وینیــل   VS و   H Acid اصلــی  اولیــه 
ســولفون( داریــم، وینیــل ســولفون کــه 
مــی  تولیــد  خودمــان  تاسیســات  در 
جهــان  در   PCA کمتریــن  دارای  کنیــم 
اســت و تمــام تولیــد کننــدگان اصلــی 
رنــگ در هنــد از مــا خریــد مــی کننــد 
و  کننــدگان  تولیــد  همــه  امــروزه  زیــرا 
در  پاییــن   PCA روی  کننــدگان  تامیــن 
محصــوالت خــود تمرکــز دارنــد و مــا تنهــا 

هســتیم. جهــان  در  کننــده  تولیــد 



واکنــش  اکتیــو  ری  رنگهــای  همچنیــن 
پراکســاید(  )بنــزول  دایکــول  ســریع 
محصــول جدیــدی اســت کــه بــه بــازار 

کنیــم.  مــی  معرفــی 

ســریع  واکنــش  پذیــر  رنگ هــای 
بنــزول پروکســاید بــه  طــور ویــژه بــرای 
منســوجات پیشــرفته طراحــی شــده اند 
و دارای خواصــی ماننــد مهاجــرت عالــی 
بــرای طیــف وســیعی از شــیدهای رنگــی 
در  خــوب  پایــداری  تیــره،  تــا  متوســط 
در  رنگــرزی  بــرای  ایــده آل  نــور،  برابــر 
ــار و همچنیــن گذرانــدن تســت  اولیــن ب
نظــر  طبــق  پراکســید  بنــزول  ثبــات 

باشــد. مــی  خریــداران 

یکــی دیگــر از ســری  رنگ هــای راکتیــو 
دایکــول، ســری Ultra SD اســت کــه 
جملــه  از  رنگــرزی  فرآیندهــای  تمامــی 
چــاپ را پوشــش می دهــد. ایــن بــدان 
مــی  کننــدگان  تولیــد  کــه  معناســت 
تواننــد بــا یــک رنــگ در تمــام فرآیندهــا 
بــه صرفــه  کار کننــد و بســیار مقــرون 

اســت.

 Dyecol is Ultra ویژگــی هــای ســری
بــرای  اســتفاده  قابــل  از:  عبارتنــد   SD
مقــرون  تیــره،  تــا  متوســط  شــیدهای 
بــه صرفــه بــودن، میتوانــد در رنگــرزی 
مــداوم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، مــورد 
اســتفاده در چــاپ و رنگــرزی اگزاســت، 
برابــر  در  و مقاومــت  بــاال  تکرارپذیــری 

ــاال. ــور ب ن

تولیدکننــدگان  مجلــه نســاجی کهــن: 
کلــی  طــور  بــه  و  هنــد  نســاجی  رنــگ 
چگونــه  را  جهانــی  بــازار  وضعیــت 

کنیــد؟ مــی  ارزیابــی 

در دهــه گذشــته، تولیدکننــدگان هندی 
اکنــون  و  انــد  داشــته  زیــادی  توســعه 
بســیاری از برندهــای بیــن المللــی رنــگ 
و مــواد شــیمیایی، محصــوالت خــود را 
توســط شــرکای هنــدی تولیــد مــی کننــد.

هندی هــا به ویــژه در رنگ هــای راکتیــو و 
مــواد اولیــه بســیار قدرتمنــد و با باالنس 
هســتند،  قیمــت  و  کیفیــت  منطقــی 
رنگ هــای  در  چیــن  دیگــر  طــرف  از 

دیســپرس بســیار قدرتمنــد اســت امــا 
آنچــه در حــال رخ دادن اســت  امــروز 
ایــن اســت کــه چیــن بــا مشــکل آلودگــی 
بســیار جدی مواجه اســت و می خواهند 
از تجــارت مــواد شــیمیایی و رنــگ کــه 
یــک صنعــت کثیــف و بــا آلودگــی محیــط 
زیســتی بســیار باالســت، خارج شــوند و 
در بخــش هــای مبتنــی بــر فنــاوری هــای 
پیشــرفته بیشــتر ســرمایه گــذاری کنــد.

ایــن  از  آرامــی  بــه  چیــن  کــه  هنگامــی 
صنعــت خــارج مــی شــود، فرصــت بــزرگ 
دیگــری بــرای هنــد وجــود دارد. فرصتــی 
جهانــی  بــازار  از  بیشــتری  ســهم  کــه 
رنگهــای دیســپرس را نصیــب هنــد مــی 

کنــد. 

آلودگــی  مشــکل  بتوانــد  هنــد  اگــر 
صنعــت تولیــد رنــگ و مــواد شــیمیایی 
نســاجی را بــا فنــاوری هــا و راه حــل هــای 
توانــد فرصتــی  مــی  جدیــد حــل کنــد، 
بــزرگ باشــد و اگــر نــه، شــاید هنــد هــم 
مجبــور شــود از ایــن صنعــت بــه دلیــل 
آســیب هــای زیــاد محیــط زیســتی خــارج 
آفریقایــی  کشــورهای  بــه  آنــرا  و  شــده 
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منتقــل نمایــد.

کشــورهای  برگردیــد  عقــب  بــه  اگــر 
را کردنــد، در  اروپایــی هــم همیــن کار 
از  نســاجی  هــای  رنــگ  همــه  گذشــته 
امــا  آمــد  مــی   ... و  ســوئیس  آلمــان، 
وقتــی حــس کردنــد آســیب هــای فراوانی 
وارد  زیســت  و محیــط  آبــی  منابــع  بــه 
شــده، بخــش مهمــی از خطــوط تولیــد 
بــه  را  دیســپرس  و  راکتیــو  رنگ هــای 
شــرق منتقــل کردنــد و اکنــون تنهــا روی 
برندینــگ و تکنولــوژی هــای جدیــد آن 
کار مــی کننــد. محصــوالت بــا تکنولــوژی 

 ... و  فنــی  بــاال، منســوجات 

بــه طــور کلــی، تولیــد رنــگ هــای نســاجی 
بــا  کننــده  آلــوده  بســیار  فرآینــد  یــک 
آســیب هــای جبــران ناپذیــر بــه طبیعــت 
و منابــع آب اســت، امــا همانطــور کــه بــه 
شــما گفتــم فنــاوری ماننــد ســایر صنایــع 
بــه مــا در توســعه ســریع و راه حــل هــای 

جدیــد کمــک مــی کنــد. 

جالبــی  و  جدیــد  هــای  حــل  راه  امــروز 
ماننــد درمــان هــای زیســتی، بازیافــت و 
اســتفاده مجــدد از منابــع بســیار موثــر، 
انــرژی،  جدیــد  اشــکال  از  اســتفاده 
فرآینــد رنگــرزی بــدون نمــک، رنگــرزی 
بــدون آب پلــی اســتر کــه در دو کارخانــه 
در تایلنــد و تایــوان آغــاز شــده و بســیاری 
از دســتاوردهای جدیــد دیگــر را داریــم 
کــه مــا را بــا تولیــد رنگهــای نســاجی در 
آینــده بــا حداقــل آلودگــی امیــدوار مــی 

ــد. کن

مــن فکــر مــی کنــم آینــده صنعــت رنــگ 
و مواد شــیمیایی نســاجی بســیار روشــن 

اســت و مــا بــا کمــک تحقیــق و توســعه 
روز بــه روز بــه ســمت ســیاره ای پــاک تــر 

و ســبزتر پیــش مــی رویــم.

در Shree Pushkar همچنیــن مــا بــه 
طــور جــدی روی بحــث تحقیــق و توســعه 
محصــوالت  و  کنیــم  مــی  کار  خــود 
SS Series ( ســری  ماننــد  جدیــدی 
Super Strength Series( بــا ویژگــی 
دو  انتخابــی  هــای  رنــگ  ماننــد  هایــی 
کاره و چنــد منظــوره بــرای شــید هــای 
رنگــی تیــره متوســط تــا تیــره ســنگین، 

ثبــات بــاال و کیفیــت عالــی داریــم.

در  را  رنــگ  مصــرف   SS ســری  ایــن 
 ۵۰ تــا  چشــمگیری  طــور  بــه  کارخانــه 
ایــن  در  دهــد،  مــی  کاهــش  درصــد 
صــورت، ایــن اتفــاق مــی افتــد کــه زمــان 
ــاه خواهــد  ــد شستشــو بســیار کوت فرآین
بــود و مــی توانیــم در زمــان، انــرژی، آب 
و مــواد شــوینده صرفــه جویــی کنیــم. 

ایــن یکــی از راه هــای عملــی اســت کــه 
محیطــی  داشــتن  بــه  کمــک  بــرای  مــا 

بهتــر بــرای نســل بعــدی اســت.
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 :)NOBORITA( نوبوریتا
سفری طوالین از زریبایف ات پوشاک 

لوکس در ژاپن

گفتگو با طراح و موسس برند مد لوکس نوبوریتا  ژاپن - جناب آقای علیرضا پور نقشبند

مجلــه نســاجی کهــن: ابتــدا از تجربــه 
داســتان  و  نســاجی  صنعــت  در  خــود 
موفقیــت برنــد نوبوریتــا بــا مــا در میــان 

بگذاریــد.

مــن در شــهر اصفهــان و در خانــواده ای 
بــا بیــش از یــک قــرن ســابقه در صنعــت 
ــزرگ مــن  ــا آمــدم. پدرب ــه دنی نســاجی ب
بــه طراحــی و تولیــد پــرده هــای طالیــی 
بــرای خانــدان ســلطنتی بــا نــخ طــالی 
اصیــل بــه نــام زریبافــی کــه در آن زمــان 

بســیار معــروف بــود، مــی پرداخــت.

در زمــان کودکــی، پــدرم ماشــین  آالت 
ــد پارچــه  ــرای تولی ــی را ب بافندگــی اروپای
و  کرنــد  نصــب  و  خریــداری  ایــران  در 
عــالوه بــر آن بــه تجــارت فــرش ایرانــی 
نیــز مشــغول بودنــد، عمویــم نیــز یــک 
تجــاری  نــام  بــا  پرشــین  فــرش  برنــد 
IRAN - اصفهــان - نقشــبند تاســیس 
کــرد. مــن هــم تقریبــاً هــر روز از زندگــی 
ام بــه تماشــای پارچــه هــا و فــرش هــا و 

طــرح هــا مــی گذشــت.

بــه هــر حــال، مــن در فضــای نســاجی 
بــزرگ شــدم در حالــی کــه در صنعــت 

بــه  امــا  بــودم،  خودآمــوز  هوانــوردی 
دلیــل اتفاقاتــی کــه در زندگــی شــخصی 
مــن رخ داد، بــه طــور کلــی بــه مســیر 
دیگــری هدایــت شــدم، بنابرایــن شــروع 
بــه تحصیــل در رشــته هنــر و طراحــی 
در اروپــا کــردم. در دوران تحصیــل در 
اروپــا عصــر جدیــدی بــه روی دیــدگاه هــا 
و خالقیــت بصــری مــن گشــوده شــد و 
مــن متوجــه شــدم کــه واقعــاً بــه فضــای 

دارم. تعلــق  بزرگتــری 

مصاحبه

زمــان کودکــی،   در 
پــدرم ماشــین  آالت 

را  یــی  روپا ا بافندگــی 
در  پارچــه  تولیــد  بــرای 

و نصــب  یــداری  یــران خر ا
بــه  آن  بــر  عــالوه  و  کرنــد 

نیــز  نــی  یرا ا فــرش  تجــارت 
عمویــم  بودنــد،  مشــغول 

فــرش  برنــد  یــک  نیــز 
تجــاری  نــام  بــا  پرشــین 

نقشــبند  - ن صفها ا -I RAN
مــن هــم  کــرد.  تاســیس 

زندگــی  ز  ا روز  هــر   ً یبــا تقر
پارچــه  تماشــای  بــه  ام 
هــا و فــرش هــا و طــرح 

هــا مــی 
گذشــت … 
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بــه هــر حــال مــن بــه کانــادا نقــل مــکان 
کــردم و در صنعــت طراحــی شــروع بــه 
کار کــردم و بــه یــک جایــزه در طراحــی 
)ارتباطــات بصــری( رســیدم ســپس آرام 
تجســمی  هنرهــای  کــردم  ســعی  آرام 
لبــاس  رنــدر روی  و  پارچــه  بــه  را  خــود 
هــای بــدن انســان منتقــل کنــم، نتایــج 

فــوق العــاده بــود. 

ســپس یــاد گرفتــم ســبک ایجــاد کنــم تــا 
طراحــی مــد را بــه طــور دقیــق و بــا علــم 
روز دنیــا انجــام دهــم و مــن ایــن کار را 
تالش هــای  تمــام  نتایــج  دادم.  انجــام 
نوبوریتــا  برنــد  تــا  شــد  منجــر  مــن 
)Noborita( را در ســال 2۰17 میــالدی 
در صنعــت مــد و فشــن ژاپــن تأســیس 

کنــم.

برنــد  نــام  چــرا  نســاجی کهــن:  مجلــه 
و  )معنــا  گذاشــتید؟  نوبوریتــا  را  خــود 

چیســت( آن  دالیــل 

ــر روی زمیــن  ــی کــه انســان هــا ب از زمان
حیــات و زندگــی خــود را شــروع کــرده 
انــد همــواره رو بــه پیشــرفت بــوده انــد 
و ســیر صعــودی بــه بــاال داشــته انــد، 
همیشــه یــک مســیر و هــدف مشــخص 

رفتــن  بــاال  و  بــاال  آن  و  داشــته  وجــود 
 Nobori ،ــان ژاپنــی ــوده اســت. در زب ب
بــه معنــای “بــاال رفتــن یــا صعــود کــردن” 
کامــالً  نــام  یــک   Noborita و  اســت 

ژاپنــی از معانــی ذکــر شــده اســت.

صداهــای  دارای  نــام  ایــن  همچنیــن، 
التیــن بســیار دلنشــین ماننــد صداهــای 
ایتالیایــی یــا اســپانیایی اســت و تلفــظ 
آن آســان اســت، بنابراین آن را انتخاب 
کردیــم زیــرا مــا همیشــه در حــال بــزرگ 

ــاال رفتــن هســتیم. شــدن و ب

بــازار  مــورد  در  نســاجی کهــن:  مجلــه 
ــی  ــه طــور کل ــن و ب ــی ژاپ نســاجی داخل
بیشــتر  پوشــاک  و  نســاجی  صنعــت 
اشــتراک  بــه  مــا  بــا  را  روز  اطالعــات 

بگذاریــد.

جهــان  پوشــاک  بــازار  بزرگتریــن  ژاپــن 
فــروش  کل  از  درصــد   ۵ کــه  اســت 
جهانــی بــازار را بــه خــود اختصــاص مــی 
 1.3 حــدود   2۰1۵ ســال  در  کــه  دهــد 
بینــی مــی  پیــش  و  بــود  تریلیــون دالر 
شــود تــا ســال 2۰2۵ بــه 2.7 تریلیــون 

یابــد. افزایــش  دالر 

تجمــالت  از  صحبــت  کــه  هنگامــی 
پوشــاک  لوکــس  محصــوالت  ویــژه  بــه 
از  یکــی  ژاپــن  آیــد،  مــی  میــان  بــه 
بــازار  ژاپــن  مهمتریــن گزینــه هاســت. 
قشــر متوســط بزرگتــری از ســایر نقــاط 
جهــان هــم دارد. دلیــل آن ایــن اســت 
کــه ژاپــن دارای جمعیــت تحصیلکــرده 
مرفــه بــا ســطح بســیار باالیــی از فــروش 
ســرانه پوشــاک اســت کــه حــدود 3 برابــر 
بیشــتر از چیــن اســت یعنــی هــر ژاپنــی 
چینــی  فــرد  یــک  برابــر  ســه  ســال  در 

لبــاس مصــرف مــی کنــد.

 Noborita مجله نســاجی کهــن: برند
بیشــتر بــر روی طراحــی و تولیــد کیــف 
هــای چرمــی و پوشــاک لوکــس تمرکــز 
ژاپــن  نیــچ را در  بــازار  ایــن  دارد، چــرا 

انتخــاب کردیــد؟

از نظــر مــن، هیــچ راهــی بــرای رقابــت 
ــا برندهــای بــزرگ و چندملیتــی ماننــد  ب
برندهــای  ســایر  یــا   Zara یــا   Uniqlo
مطــرح بــا هــزاران فروشــگاه و زنجیــره 
فــروش قــوی آنهــا در ژاپــن وجــود نــدارد، 
در  درآمــد  کســب  راه  تنهــا  بنابرایــن 
مشــتریان  بــه  خالقیــت  فــروش  مــد، 
اســت کــه در برخــی از دســته ها ماننــد 
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و  ژاکــت  انــواع  چرمــی،  کیف هــای 
زیــادی  کار  جــای  اختصاصــی  پوشــاک 

اســت. لوکــس  شــغلی  و  دارد 

و  هــا  چالــش  کهــن:  نســاجی  مجلــه 
نســاجی  بخــش  در  معایــب  و  مزایــا 

چیســت؟ ژاپــن 

خــوب، از جنبــه هــای مثبــت، مــی تــوان 
فرهنــگ  دلیــل  بــه  ژاپــن  مــردم  گفــت 
صرفــه جویــی قــدرت خریــد بــاال، پــول 
ــرای محصــوالت باکیفیــت  بیشــتری را ب
اینکــه  دلیــل  بــه  و  کننــد  مــی  خــرج 
ســخت کار مــی کننــد، دوســت دارنــد 
در مراکــز خریــد تفریــح و خریــد کننــد 
و بــا ایــن کار آرامــش خــود را بــه دســت 
آورنــد، امــا نکتــه منفــی صنعت پوشــاک 
ژاپــن  بــرای طراحــان و برندهــای خارجــی 
ایــن اســت کــه چندیــن ســال طــول مــی 
کشــد تــا اعتبــار و اطمینــان بــه آنهــا در 
چشــم مصــرف کننــدگان تقویــت شــود 
و پــس از آن مــی تواننــد در بیــن عمــوم 

مــردم پذیرفتــه شــوند.

ــی  ــد پاســخ خوب ــر مــی توان اطالعــات زی

در مــورد آمــار کلــی منســوجات در ژاپــن 
باشــد:

ژاپــن  نســاجی  کارخانجــات  بــازار   •
ســال  در  دالر  میلیــارد   1۸.2 مجموعــاً 
2۰21 درآمــد داشــت کــه نشــان دهنــده 
 )CARC( ســاالنه  تغییــر  ترکیبــی  نــرخ 
 2۰21 و   2۰16 هــای  ســال  بیــن   ٪-۰.3

اســت.

 17.1 کل  درآمــد  بــا  پارچــه  بخــش   •
درصــد   93.7 معــادل  دالر،  میلیــارد 
ــازار، پردرآمدتریــن بخــش  ــی ب ارزش کل

بــود.  2۰21 ســال  در  بــازار 

بــر  • شــیوع کویــد-19، تأثیــر شــدیدی 
و  داشــت  نســاجی  کارخانجــات  بــازار 
دولــت ژاپــن بــه ســرعت بــه ایــن شــیوع 

داد. نشــان  واکنــش 

مجلــه نســاجی کهــن: اهمیــت طراحــی 
و  نســاجی  صنعــت  در  طراحــان  و 

چیســت؟ پوشــاک 

مــن فکــر مــی کنــم طــراح اولیــن بازیگــر 
کلیــدی در طراحــی مــد اســت. طراحــان 
ــداران  ــا خری ــد خــود ب ــا دی ــه ســادگی ب ب

بــه  بقیــه  و  کننــد  مــی  برقــرار  ارتبــاط 
خریــدار بســتگی دارد کــه خریــد کنــد یــا 
نادیــده بگیــرد. بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه در مرحلــه اول فــروش، یــک طراحــی 
زیبــا مــی توانــد مشــتری را ماننــد بــوی 
خــوش غــذا بــه داخــل مغــازه بیــاورد کــه 
ســفارش  بــرای  را  مشــتری  توانــد  مــی 

غــذا جــذب کنــد.

از  یکــی  ژاپــن  کهــن:  نســاجی  مجلــه 
ــداران مهــم پوشــاک و منســوجات  خری
بــر  بــدی  تاثیــر  آیــا  اســت،  چینــی 
پوشــاک  و  منســوجات  تولیدکننــدگان 

دارد؟ داخلــی 

گذشــته  در  لوکــس،  غیــر  بــازار  بــرای 
اینطــور بــود امــا دیگــر نــه. ایــن روزهــا 
ســاخت  تــا  مــواد  از  چینــی  کیفیــت 
بــازار  در  اســت.  شــده  خــوب  بســیار 
لوکــس، ژاپنــی هــا هنــوز هــم طراحــی و 
تولیــد اروپایــی بــه خصــوص ایتالیایــی را 

دارنــد. دوســت 

مجلــه نســاجی کهــن: ژاپنــی هــا معموال 
کــدام نــوع لبــاس را ترجیــح مــی دهنــد؟ 
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ژاپنــی  لبــاس  در  خاصــی  عــادات  آیــا 
وجــود دارد؟

اســتایل  و  رنــگ  نظــر  از  ژاپــن  مــردم 
مــی  لبــاس  کارانــه  محافظــه  بســیار 
عنــوان  بــه  ژاپــن  جامعــه  زیــرا  پوشــند 
رعایــت حریــم  بــا  و  بســته  ای  جامعــه 
بــه هــر  شــخصی شــناخته مــی شــود. 
طیــف  از  زنانــه  لبــاس  بــرای  حــال، 
وســیعی از طرح هــا، از ســبک کار تمیــز 
و  شــده  چــاپ  لباس هــای  تــا  گرفتــه 
لبــاس  امــا  اســتفاده می شــود،  گشــاد 
هــای زنانــه اصــالً بــاز و نمایــش دهنــده 

نیســتند.  هــا  خانــم  انــدام 

پوشــیدن  عاشــق  آنهــا  کار،  محــل  در 
هــا  غربــی  رســمی  شــلوارهای  و  کــت 
و  اســت  مشــکی  عمدتــاً  کــه  هســتند 
بــرای مراســم هــای خــاص برخــی از آنهــا 
ســنتی و برخــی دیگــر مــارک هــای گــران 

قیمــت را دوســت دارنــد.

مجلــه نســاجی کهــن: چه نــوع خدماتی 
را در نوبوریتــا بــه بــازار ارائــه مــی کنید؟

کیــف  و  زمســتانی  هــای  کاپشــن  مــن 
هــای چرمــی گــران قیمــت را بــه عنــوان 

ــم و  یــک شــغل تجــاری طراحــی مــی کن
ســازی  آمــاده  حــال  در  آن،  بــر  عــالوه 
شــوهای  بــرای  انقالبــی  هــای  ســبک 
مــی  کنــم  مــی  احســاس  مــد هســتم، 
توانــم بــازار لوکــس جهــان را از نقطــه 
نظــر زیبایــی شــوکه کنــم، همانطــور کــه 
برخــی از کارشناســان برندهــای مطــرح 
در هنــگام نمایــش طــرح هــای مــن بــه 

ایــن نکتــه اذعــان داشــتند.

مشــخصات  کهــن:  نســاجی  مجلــه 
لبــاس حرفــه ای و  یــک طــراح  اصلــی 
خــالق چیســت؟ چگونــه دانشــجویان و 
عالقــه منــدان بــه طراحــی مــی تواننــد 
ای  حرفــه  و  خــوب  لبــاس  طــراح  یــک 

باشــند؟

طــراح  تخیــل  قــدرت  شــک  بــدون 
مهمتریــن عامــل موفقیت اســت. تخیل 
دروازه خالقیــت اســت. بنابرایــن، بــرای 
اینکــه یــک طــراح حرفــه ای باشــیم، تنهــا 
چیــزی کــه نیــاز داریــم ایــن اســت کــه 
بدانیــم چگونــه بینایــی ذهــن را تقویــت 

کنیــم.

یــک  ایجــاد  بــرای  زیــادی  هــای  راه 
در  امــا  دارد،  وجــود  قدرتمنــد  ذهــن 

توانــم  مــی  مــن  فقــط  حاضــر،  حــال 
و  دانشــجویان  بــرای  را  تکنیــک  چنــد 

کنــم. توصیــه  عالقمنــدان 

کارهــای  توانیــد  مــی  کــه  جایــی  تــا   -1
بهتریــن طراحــان جهــان را تماشــا کنیــد.

پارچــه  هــای  نمایشــگاه  اکثــر  از   -2
در  کــه  ویــژن”  “پریمیــر  مخصوصــا 
پاریــس برگــزار مــی شــود دیــدن کنیــد. 
)گالــری نمونــه پارچــه خصوصــی خــود را 

بســازید(

خصــوص  بــه  هــا  رنــگ  بــا  بــازی   -3
بگیریــد. یــاد  را  هــا  کنتراســت 

ویــژه  بــه   و  هنــری  گالری هــای  از   -۴
نقاشــی ها دیــدن کنیــد و ســعی کنیــد 
دلیــل خلــق ایــن هنــر توســط هنرمنــد را 

دریابیــد.

۵- بــه موســیقی بــه خصــوص کالســیک 
و مالیــم گــوش دهیــد.

ذهــن  محــرک  تریــن  قــوی  عشــق   -6
بــرای ایجــاد تکلیــف بــرای تخیــل اســت. 
بنابرایــن، در ذهــن خــود یــک داســتان 
عاشــقانه بســازید، مثــالً اگــر کســی را 
بــا  را  او  کنیــد  ســعی  داریــد،  دوســت 
لبــاس هــای زیبــا تصــور کنیــد. )ســپس 
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ذهــن شــما بــه طــور ناخــودآگاه ســعی 
گذشــته  بصــری  بازدیــد  از  کنــد  مــی 
شــما اســتفاده کنــد کــه شــامل بهتریــن 
پارچــه هــای جهــان، شــغل طــراح برتــر 
و هارمونــی رنــگ هــا بــر روی نقاشــان 
معــروف اســت کــه همگــی فــورا بــه شــما 

کمــک مــی کننــد(

7- مطالعــه در فیزیــک کوانتومــی حتــی 
دانســتن اصــول اولیــه کافــی اســت.

ــرای شــکار تضــاد  ــد و ب ۸- عکاســی کنی
رنگــی طبیعــت بــه عکاســی برویــد.

در کنــار عوامــل ذکــر شــده، خــود را برای 
طراحــی در دو دســته آمــاده کنیــد. اولــی 
شــما  کــه  اســت  چیــزی  طراحــی  پایــه 
دقیقــاً مــی توانیــد بــه دور از رونــد، بــازار 
چیــزی  دومــی  و  کنیــد  تصــور  ســود  و 
شــرکت  )جامعــه،  دیگــران  کــه  اســت 
از  غیــره(  و  هــا  گرایــش  مدیــران،  هــا، 
شــما مــی خواهنــد کــه طراحــی کنیــد.

شرکت های مهم پوشاک در ژاپن
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گزارش - بهنام قاسمی

دالیل عدم موفقیت منایشگاه های 
نساجی در ایران

چرا نمایشگاه های نساجی در ایران بازدهی ندارند

ــر طبیعــی  ــا ذخای ــا بیــش از ۸۰ میلیــون نفــر جمعیــت و ب ــران کشــوری اســت ب ای
و انــرژی غنــی. بــا اینکــه ایــران کشــوری غنــی و دارای منابــع طبیعــی و انســانی 
بیشــمار اســت امــا از نظــر اقتصــادی هنــوز نتوانســته در اقتصــاد غیــر نفتــی 

گامهــای قابــل توجهــی بــردارد.

صنعــت نســاجی امــا یکــی از صنایــع مهــم و قدیمــی در ایــران اســت و ایــران 
دارد. نســاجی  در صنعــت  درخشــانی  ســابقه 

وضعیــت نــا مناســب اقتصــادی و تحریــم هــای اعمــال شــده بــر اقتصــاد ایــران در 
دهــه هــای گذشــته صنایــع ایــران و بــه طــور خــاص صنعــت نســاجی را بــا موانــع 

زیــادی روبــرو کــرده اســت. 

همانطــور کــه مــی تــوان انتظــار داشــت نمایشــگاه هــای تجــاری انعــکاس کاملــی از 
پویایــی هــر صنعــت اســت امــا عــدم موفقیــت نمایشــگاه هــای نســاجی در ایــران 

دالیــل مختلفــی دارد کــه در ایــن فرصــت بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره مــی کنیــم…

https://patriscarpet.com/
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علل افت نمایشگاه های نساجی در ایران

۱- تحریم ها و مسایل سیاسی

یکــی از مهمتریــن دالیــل عــدم بازدهــی نمایشــگاه هــای نســاجی 
در ایــران تحریــم هــای اقتصــادی و اختالفــات سیاســی ایــران بــا 
کشــورهای منطقــه و جهــان اســت. متاســفانه سیاســت هــای غلــط 
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی در قبــال مــردم ایــران و عــدم مدیریــت 
مناســب از داخــل، ســیلی از تحریــم هــای اقتصــادی را بیــش از 
ســی ســال بــه مــردم و اقتصــاد ایــران تحمیــل کــرده اســت. هــر چنــد 
دولــت ایــران بارهــا اعــالم کــرده تحریــم هــا تاثیــری بــر اقتصــاد نــدارد 
امــا مــردم و بخــش خصوصــی ایــران بــه طــور واضــح تــر تاثیــرات ایــن 
تحریــم هــا را در زندگــی و تجــارت روزمــره خــود احســاس مــی کننــد.

پــر واضــح اســت کــه تــا زمانــی کــه تحریــم هــای اقتصــادی بــر علیــه 
ایــران و  بــازار  بــه حضــور در  ایــران وجــود دارد کشــورها تمایلــی 

حضــور در رویدادهــای تجــاری ندارنــد.

2 - عدم تمایل به سرمایه گذاری

در شــرایطی کــه اقتصــاد ایــران وضعیــت ترســناکی پیــدا کــرده و 
شــاخص هــای اقتصــادی و … آینــده روشــنی را بــرای شــرکت هــا 
و ســرمایه گــذاران ترســیم نمــی کنــد شــرکت هــای تولیــد کننــده 
داخلــی تمایلــی بــه اجــرای طــرح و توســعه و ســرمایه گــذاری هــای 
جدیــد و یــا تاســیس کارخانجــات تولیــدی جدیــد ندارنــد چــرا کــه 
پــر ریســک اقتصــادی فــراری  پــول همــواره از شــرایط  ســرمایه و 
اســت و دوســت دارد جایــی امــن و کــم ریســک را انتخــاب کنــد.

بــه دلیــل ذکــر شــده شــرایط نــا پایــدار اقتصــادی تقریبــا ســرمایه 
گــذاری هــای مســتقیم خارجــی را نیــز بــه صفــر رســانده اســت.

در چنیــن شــرایطی شــرکت هــای تولیــد کننــده بــرای حضــور در 

نمایشــگاه تمایل چندانی ندارند و در صورت حضور در نمایشــگاه 
نیــز بــا محصــوالت قدیمــی و بــدون ارایــه نــوآوری و خالقیــت حضــور 
مــی یابنــد کــه ایــن جذابیــت نمایشــگاه بــرای بازدیدکننــده را نیــز بــه 
شــدت کاهــش مــی دهــد و موجــب مــی شــود نمایشــگاه ماهیــت 
وجــودی اصلــی خــود کــه ارایــه نــوآوری هــا و محصــوالت جدیــد 
اســت را از دســت بدهــد و بــه یــک دور همــی بســیار پــر هزینــه بــا  

نتیجــه حداقلــی تبدیــل شــود.

۳- عدم توجه به مطبوعات و تبلیغات

بایــد  ایــران  در  نســاجی  رویدادهــای  کننــدگان  برگــزار  متاســفانه 
توجــه بیشــتری بــه حضــور رســانه هــای تخصصــی داخلــی و خارجــی 
مرتبــط بــا ایــن صنعــت در نمایشــگاه هــا داشــته باشــند. در همــه 
رویدادهــای مهــم مطبوعــات و رســانه هــا نقشــی حیاتــی را ایفــا مــی 
کننــد و مــورد توجــه برگــزار کننــده هســتند امــا در نمایشــگاه هــای 

نســاجی ایــران اینگونــه نیســت. 

تبلیغــات  و  بیلبوردهــا   - کشــور  سراســر  در  گســترده  تبلیغــات 
تلوزیونــی - داشــتن یــک وب ســایت قدرتمنــد و تبلیغــات بــرون 
یــک  بــه  بخشــی  اعتبــار  موجــب  کــه  مــواردی هســتند  از  مــرزی 
نمایشــگاه و اســتقبال بیشــتر متخصصیــن داخلــی و خارجــی از 
رویــداد خواهــد شــد کــه متاســفانه  ایــن دســت تبلیغــات بــرای 
نمایشــگاه هــای نســاجی در ایــران یــک امــر لوکــس و نــادر اســت. 
ــه وب ســایت هــای  ــر موضــوع ســری ب ــرای درک بهت کافــی اســت ب

نمایشــگاه هــای ایــران بزنیــد و شــرایط را بررســی نماییــد.

۴- زیر ساخت های ضعیف نمایشگاهی

نمایشــگاهی  هــای  زیــر ســاخت  نظــر  از  ایــران  گفــت  تــوان  مــی 
بــه  اجمالــی  نگاهــی  در  دارد.  زیــادی  هــای  و ضعــف  مشــکالت 
ســالن هــای نمایشــگاهی در تهــران متوجــه مــی شــویم کــه فضــای 
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مناســبی بــرای برگــزاری نمایشــگاه هــای در 
مقیــاس بــزرگ و بیــن المللــی وجــود نــدارد 
بیــن  هــای  نمایشــگاه  فضــای  چنــد  هــر  و 
المللــی تهــران بســیار بــزرگ و زیباســت امــا 
ــات  ســالن هــا بســیار قدیمــی و فاقــد امکان
بــه  نیــاز  و  زیــر ســاختی مناســب هســتند 

بازســازی و نوســازی اساســی دارنــد.

همچنیــن سالهاســت کــه مرکــز نمایشــگاه 
قــرار  دلیــل  بــه  تهــران  المللــی  بیــن  هــای 
گرفتــن در یکــی از پرترافیــک تریــن شــاه راه 
برگــزاری  توانایــی  تهــران  شــهر  هــای کالن 
نمایشــگاه هــای پربازدیــد را نــدارد و شــورای 
شــهر تهــران همــواره بــا برگــزاری نمایشــگاه 
در ســاعت هــای معمــول بــه دلیــل جلوگیری 
از مشــکالت ترافیکــی حــاد خــودداری مــی 
کنــد و برگــزار کننــدگان مجبورنــد ســاعت 
هــای بازدیــد را بــه ســاعات عجیبــی ماننــد 
1۰ صبــح تــا ســه بعدالظهــر تغییــر دهنــد کــه 
عمال قابل قبول نیســت و با اســتانداردهای 
بیــن المللــی نیــز تطابــق نــدارد و مســلما بــه 
طــور واضــح از بازدهــی و کارایــی نمایشــگاه 
کاســته و موجــب نارضایتــی غرفــه گــذاران و 
عــدم دسترســی بازدیــد کننــدگان مــی شــود.

۵- عدم استقبال بازدید کنندگان خارجی

نمایشــگاه هــای نســاجی ایــران تقریبــا خالی 
تنهــا  و  اســت  خارجــی  بازدیدکننــدگان  از 

عــده معــدودی از تجــار کشــورهای همســایه 
ایــران  در  کــه  افغانســتان  و  عــراق  ماننــد 
مــی  بازدیــد  نمایشــگاه  از  هســتند  مقیــم 
کننــد. بازدیدکننــدگان خارجــی بــه دالیــل 
مختلــف از بازدیــد از نمایشــگاه هــای ایــران 
خــودداری مــی کننــد کــه از مهمتریــن ایــن 
دالیــل مــی تــوان بــه ســخت بــودن صــدور 
عــدم  از  تــرس  خارجــی،  اتبــاع  بــرای  ویــزا 
صــدور ویــزای کشــورهای اروپایــی و آمریــکا 
بــه دلیــل ســفر بــه ایــران، کمبــود پروازهــای 

بیــن المللــی و … اشــاره کــرد.

عمــده شــرکت هــای خارجــی غرفــه گــذار در 
نمایشــگاه هــای نســاجی ایــران شــرکتهای 
هســتند  چیــن  و  هندوســتان  ای،  ترکیــه 
کــه بــه دالیــل شــرایط سیاســی و منطقــه 
ای بــه ایــران نزدیــک هســتند و در شــرایط 
خــاص از تحریــم هــای آمریــکا و کشــورهای 
اروپایــی علیــه ایــران تبعیــت نمــی کننــد و 
یــا بــا ترفندهایــی تحریــم هــا را دور میزننــد.

از برگــزار کننــدگان نمایشــگاه هــای  یکــی 
نســاجی در ایــران در ایــن رابطــه مــی گویــد: 
“ بــازار نســاجی ایــران بــا ۸۰ میلیــون نفــر 
بــرای شــرکت  بــازار جــذاب  یــک  جمعیــت 
هــای خارجــی اســت امــا شــرایط سیاســی 
ایــران کار را بــرای مــا ســخت کــرده و شــرکت 
هــا بــرای موضــوع مســافرت بــه ایــران، اخــذ 

ــزا و بعــد از آن فــروش و ســرمایه گــذاری  وی
و بــه خصــوص تبــادالت مالــی و بانکــی بــا 
عمــال  دارنــد،  متعــددی  مشــکالت  ایــران 
ممکــن  غیــر  ایــران  بــا  بانکــی  مــراودات 
اســت و شــرکت هــا حتــی در صــورت حضــور 
و  آالت  ماشــین  فــروش  و  نمایشــگاه  در 
محصــوالت نســاجی نمــی تواننــد پــول را از 
طــرف ایرانــی و از طریــق مرســوم بانکــی و 

قانونــی دریافــت کنــد.”

۶- عــدم شــفافت آینــده ارزی، سیاســی و 
امنیــت اقتصــادی

نــرخ ارز هــای خارجــی بــه ویژه دالر و یورو در 
ایــران بــه شــدت بــی ثبــات و  رو بــه افزایــش 
اســت بــه طــوری کــه در 1۰ ســال گذشــته 
نــرخ هــر دالر آمریــکا از 3۰۰۰ تومــان )3۰ 
هــزار ریــال( ایــران بــه حــدود۵۰ هــزار تومــان 
)۵۰۰ هــزار ریــال( افزایــش یافتــه اســت کــه 
ایــن بــا وجــود بخــش نامــه هــا و فعالیتهــای 
و  اســت  بــوده  ایــران  دولــت  پیشــگیرانه 
حتــی  معتقدنــد  اقتصــادی  فعــاالن  برخــی 
ایــن نــرخ نیــز واقعــی نیســت و ارزش ریــال 
ایــران در برابــر دالر آمریــکا از ایــن هــم کمتــر 
دولــت  دســتوری  هــای  سیاســت  و  اســت 

ــگاه داشــته اســت. ــن ن ــرخ را پایی ن

در ایــن شــرایط تولیــد بســیار دشــوار اســت 
و از آنجایــی کــه بخــش مهمــی از مــواد اولیــه 
ماننــد  ایــران  پوشــاک  و  نســاجی  صنعــت 
هــای  قیمــت  اســت  وارداتــی  نــخ  و  الیــاف 
تمــام شــده تولیــد کننــده نیــز ســیر صعــودی 
کار  نیــز  بخــش صــادرات  در  دارد.  شــدید 
بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی ســخت اســت 
چــرا کــه نــرخ هــا بــه صــورت روزانــه در حــال 

ــر اســت. تغیی

یــک تولیــد کننــده پوشــاک زنانــه در شــهرک 
صنعتــی نســاجی قزویــن در ایــن رابطــه مــی 
ــا کیفیــت و  ــی تولیــدات ب ــد: “ مــا توانای گوی
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ــا کاالهــای ســاخت ترکیــه  صادراتــی را داریــم و حتــی مــی توانیــم ب
رقابــت کنیــم امــا متاســفانه تغییــرات شــدید نــرخ ارز بــه مــا امــکان 
ــادی از  برنامــه ریــزی بلنــد مــدت نمــی دهــد و مجبوریــم بخــش زی

ســرمایه خــود را درگیــر خریــد مــواد اولیــه کنیــم. 

و خریــداران  مــی کنیــم  نمایشــگاه هــای خارجــی شــرکت  مــا در 
خارجــی کیفیــت محصــوالت مــارا مــی پســندند. امــا قیمــت تمــام 
شــده ای کــه بــه آنهــا دادیــم و توافــق کردیــم بــه ســرعت در ایــران 
در چنــد روز بــا افزایــش هزینــه هــای تولیــد و ارز تغییــر مــی کنــد و 
خریــداران ایــن تغییــرات را قبــول نمــی کننــد و مجبوریــم بــا ضــرر 
سفارشــات را تحویــل دهیــم یــا سفارشــات را لغــو کنیــم کــه باعــث 
نارضایتــی و عــدم اعتمــاد خریــداران بیــن المللــی بــه تولیدکننــدگان 

ایرانــی مــی شــود.

و  اســت  بانکــی هــم عمــال غیــر ممکــن  از شــبکه  پــول  انتقــال   
مجبوریــم بــا صــرف هزینــه هــای زیــاد پــول را از طریــق دفتــر خــود در 
دبــی و شــانگهای و یــا بــه صــورت نقــدی دریافــت کنیــم کــه هزینــه 
هــا و ریســک کار مــا را افزایــش مــی دهــد. متاســفانه دولــت نیــز 
حمایــت خاصــی از صنعــت نســاجی و پوشــاک نــدارد و هــر روز 
واردات پوشــاک ترکیــه ای و چینــی فشــار بیشــتری بــه تولیدکننــده 

ایرانــی مــی آورد.”

مــورد  در  نیــز  تهــران  بــازار  در  کــودک  لبــاس  کننــده  تولیــد  یــک 
نمایشــگاه هــای نســاجی ایــران مــی گویــد: “ در ایــران بــه دلیــل 
برخــی محدودیــت هــای فرهنگــی موجــود نمایشــگاه هــای مــد و 
فشــن کــودک و بزرگســاالن بــه شــیوه ای کــه در دنیــا مرســوم اســت 

برگــزار نمــی شــود. 

ــد و  ــا هــدف حفــظ برن ــران فقــط ب مــا در نمایشــگاه هــای داخــل ای
ارتبــاط بــا نماینــدگان و توزیــع کننــدگان خــود در ایــران حاضــر مــی 
شــویم و متاســفانه نمایشــگاه هــای داخــل ایــران بــرای صــادرات مــا 
اصــال مناســب نیســت و هیــچ خریــدار خارجــی بــه ایــران نمــی آیــد 
در حالــی کــه در همیــن کشــور همســایه مــا یعنــی ترکیــه نمایشــگاه 
هــای لبــاس و مــد و فشــن در همــه رده هــای ســنی رونــق زیــادی 
از کشــورهای  زیــادی  بازدیدکننــدگان بســیار  و  دارد و خریــداران 

منطقــه خــاور میانــه، آفریقــا و اروپــا بــه اســتانبول مــی آینــد. 

خــود مــن هــر ســال در ایــن نمایشــگاه هــا شــرکت مــی کنــم تــا بــا 
آخریــن مدهــا و رنــگ هــا و مــدل هــای بــه روز جهــان آشــنا شــوم. 
ــه دلیــل  ــران ب چیــزی کــه در نمایشــگاه هــای نســاجی و پوشــاک ای

محلــی بــودن یافــت نمــی شــود.”

۷- وجود رقبای منطقه ای به ویژه ترکیه

ترکیــه کشــوری در همســایگی ایــران یکــی از غــول هــای تولیــد و  
صــادرات نســاجی و پوشــاک اســت. ایــن بــرای کشــوری پرجمعیــت 
و دارای ســابقه تاریخــی زیــاد در صنعــت نســاجی ماننــد ایــران مــی 

توانــد مزایــا و البتــه معایــب بســیاری داشــته باشــد.

ــه  ترکیــه همچنیــن یکــی از قطــب هــای نمایشــگاهی دنیاســت و ب
دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و آب و هوایــی شــهر اســتانبول یــک 
محــل ایــده ال بــرای نمایشــگاه هــای نســاجی مــد و فشــن اســت کــه 
ایــن شــهر را بــه محلــی جــذاب برای بازدیدکنندگان و شــرکتهای بین 
المللــی بــدل کــرده اســت. همچنیــن صنعــت نســاجی و پوشــاک و 
مــد و فشــن پویــای ترکیــه بســیاری از خریــداران و تجــار بیــن المللــی 
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خدمــات  و  ســرویس  دهنــدگان  ارایــه  و 
نســاجی را بــه حضــور در رویدادهــای ترکیــه 

عالقمنــد مــی کنــد.

شــهر  هــای  زیبایــی  و  بــودن  توریســتی 
و  زیــاد  هــای  هتــل  کنــار  در  اســتانبول 
هواپیمایــی  شــرکت  دسترســی  باکیفیــت، 
ترکیــش ایرالیــن بــه بیــش از 2۰۰ نقطــه در 
جهــان و پروازهــای امــن و باکیفیــت و نیــز 
ســهولت در اخــذ ویــزا و یــا ســفر بــدون ویــزا 

نیــز از دالیــل مهــم دیگــر اســت.

همــه اینهــا موجــب مــی شــود ایــران نتوانــد 
بــا ترکیــه در بخــش نمایشــگاه هــای نســاجی 

و پوشــاک رقابــت داشــته باشــد.

۸- هزینه های باالی سایت های 
نمایشگاهی

هزینــه هــای برگــزاری نمایشــگاه در ایــران 
بایــد  کننــده  برگــزار  کــه  هایــی  هزینــه  و 
ایــران  در  باالســت.  بســیار  متحمــل شــود 
نمایشــگاه  برگــزاری  هــای  ســایت  اغلــب 
دولتــی اســت و ایــن ســایت هــا بــه دلیــل 
نبــود رقیــب در بخــش خصوصــی بــه طــور 
انحصــاری شــرایط خدمــات و قیمــت هــا را 

کننــد. مــی  مشــخص 

بــه ویــژه ارقــام بــرای شــرکت هــای برگــزار 
ارزهــای  بــه  خارجــی  نمایشــگاه  کننــده 
هــای  ســایت  برابــر  چندیــن  و  خارجــی 
نمایشــگاهی در ســایر کشــور هاســت. بــه 
بــازار  بــه  ورود  بــرای  رغبــت  دلیــل  همیــن 
نمایشــگاه هــای ایــران توســط شــرکت هــای 

اســت. گذشــته  از  کمتــر  المللــی  بیــن 

هــای  نظــارت  و  ســاالنه  هــای  مجــوز   -۹
لتــی دو

هــر  نمایشــگاه،  برگــزاری  بــرای  ایــران  در 

بــه مجــوز برگــزاری  نیــاز  برگــزار کننــده ای 
نمــی  نیــز  خارجــی  برگزارکننــدگان  و  دارد 
تواننــد بــدون یــک شــریک ایرانــی اقــدام بــه 

کننــد. نمایشــگاه  برگــزاری 

نمایشــگاه  برگــزاری  مجوزهــای  صــدور 
و  اداری  خــاص  هــای  پروســه  ایــران  در 
بروکراســی پیچیــده ای دارد و حتــی گاهــی 
روابــط و توصیــه هــا مــی توانــد بــر صــدور 
یــا عــدم صــدور یــک مجــوز و یــا انتقــال یــک 
نمایشــگاه از یــک برگــزار کننــده بــه برگــزار 

تاثیــر گــذار باشــد. کننــده ای دیگــر 

در چنیــن شــرایطی فضــا بــرای ورود شــرکت 
هــای برگــزار کننده خصوصی خارجی بســیار 
ســخت بــوده و تقریبــا هیــچ شــرکتی ایــن 
ریســک را نمــی پذیــرد. شــرکت هــای ایرانــی 

نیــز بــا توجــه بــه روابطــی کــه بــا انجمــن هــا ، 
اتحادیــه هــا و نهادهــای تصمیــم ســاز دارنــد 
و کیفیــت برگــزاری نمایشــگاه هایشــان مــی 
تواننــد بــه صــورت ســاالنه مجوزهــای خــود را 

تمدیــد کننــد.

بــه نظــر میرســد برگــزار کننــدگان داخلــی 
نیــز بــه دالیــل مختلــف بیشــتر از اینکــه خــود 
بــه  بداننــد  نمایشــگاهی  برنــد  صاحــب  را 
عنــوان یــک مجــری موقــت تنهــا بــه برگــزاری 
ــد و  ــداد خــود فکــر مــی کنن دوره بعــدی روی
از ســرمایه گــذاری هــای بلنــد مــدت ماننــد 
تبلیغــات مناســب داخلــی و خارجــی، صــرف 
هیــات  و  خریــداران  دعــوت  بــرای  هزینــه 
ــد کــه  هــای تجــاری و … خــودداری مــی کنن
و  بهــره وری  بــه کاهــش  ایــن خــود منجــر 

کیفیــت نمایشــگاه نیــز مــی شــود.
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سیاست زدیگ اقتصاد و خطر از دست 
رفنت ابزارهای منطقه برای ترکیه

ترکیه در ســال های اخیر به دلیل سیاســت 
ــا  ــادی را ب هــای حــزب حاکــم تنــش هــای زی
خاورمیانــه  منطقــه  و   اروپایــی  کشــورهای 
تجربــه کــرده اســت ماننــد تنــش بــا روســیه 
ــراردادن هواپیمــای جــت  ــل هــدف ق ــه دلی ب
روســی، عربســتان صعــودی بــر ســر کشــته 
شــدن روزنامــه نــگار عربســتانی در ســفارت 
عربســتان در اســتانبول و یــا مصــر بــر ســر 
گــروه اخــوان المســلمین و آنچــه مصــر آن 
را دخالــت ترکیــه در امــور داخلــی خــود مــی 
دانــد و … بازارهــای زیــادی را از دســت داده 
تــا جایــی کــه مصــر و عربســتان کــه بازارهــای 
ای  ترکیــه  کاالهــای  بــرای  خوبــی  بســیار 
ــم  ــا تحری هســتند، چنــد ســالی اســت کــه ب
هــای نــا نوشــته کاالهــای نســاجی ترکیــه در 
گام اول و کلیــه کاالهــای ســاخت ترکیــه را 
در ابعــادی وســیع تــر تحریــم کــرده و کام 
تلــخ  را  ای  ترکیــه  صادرکننــدگان  و  تجــار 

کــرده انــد.

امــا دولــت ترکیــه نمــی توانــد از دســت رفتــن 
بازارهــای صادراتــی خــود را تحمــل کنــد آن 
اقتصــادی  بحــران  کــه  شــرایطی  در  هــم 
جهانــی پــس از کرونــا و کاهــش ارزش پــول 
ریشــه  بــه  تیشــه  توامــان  طــور  بــه  ترکیــه 

اقتصــاد ترکیــه میزنــد.

بــه همیــن دلیــل مقامــات سیاســی ترکیــه 
بازگردانــدن  بــه  اقــدام  مســتقیم  طــور  بــه 
روابــط بــه شــرایط ســابق و برقــراری روابــط 
مجــدد سیاســی و اقتصــادی عمیــق بــا رژیــم 
صهیونیســتی اســراییل، عربســتان، مصــر 
و حتــی اصــالح روابــط بــا ســوریه کــرده تــا 

بتوانــد مجــددا مســیر ورود  کاالهــای ســاخت ترکیــه بــه ایــن بازارهــای از دســت رفتــه را 
فراهــم کنــد.

هــر چنــد بخشــی از حامیــان حــزب حاکــم در ترکیــه کــه در بخــش تولیــد نســاجی و پوشــاک 
فعــال هســتند از ایــن سیاســت هــا تــا بــه حــال حمایــت کــرده انــد امــا بخــش بــزرگ تــری از 
شــرکت هــای خصوصــی ترکیــه ایــن رفتارهــای تنــش برانگیــز را بــر نمــی تابــد و معتقدنــد 
چنیــن سیاســت هایــی در طوالنــی مــدت باعــث از دســت رفتــن بازارهــای صادراتــی ترکیــه 
مــی شــود. بازارهایــی کــه شــرکت هــای ترکیــه ای بــه ســختی توانســته انــد خــود را در آنهــا 

اثبــات کننــد.

مســلما کاالهــای نســاجی و پوشــاک ترکیــه ای از نظــر قیمــت و کیفیــت و طراحــی مــد در 
ســطح رقابتــی هســتند و برنــد پوشــاک ســاخت ترکیــه امــروز در دنیــا برنــدی قابــل اعتمــاد 
اســت امــا رقبــای زیــادی بــرای بــاز پــس گرفتــن بازارهــا دورخیــز کــرده انــد کشــورهایی 
آســیایی ماننــد چیــن، هنــد، ویتنــام و بنــگالدش، حتــی کشــورهای شــمال آفریقــا نظیــر 
مصــر، مراکــش و تونــس مــی تواننــد جایگزینــی بــرای ترکیــه در بازارهــای اروپــا و خاورمیانــه 

و آفریقــا بــه عنــوان تامیــن کننــده پوشــاک باشــند.

حــال بایــد دیــد در ســالهای آتــی دولــت ترکیــه بیــن ایجــاد تنــش هــای سیاســی جدیــد و 
پیــش گرفتــن یــک سیاســت میانــه رو و هوشــمندانه کــدام را انتخــاب مــی کنــد و تاثیــر 
مثبــت و یــا منفــی آن بــر صــادرات کاالهــای نســاجی و پوشــاک ترکیــه چــه خواهــد بــود.
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Visitor registration is now open! 
Scan the QR code to find out why you should visit.

Source 
from over 1,570 

leading manufacturers 
and see live machinery 

demonstrations

and grow your 
business through 
digitalisation and 

sustainability

Collaborate
with best-in-class 

solutions that put you 
ahead of the 
competition

Future-proof
 the new year-round 

sourcing and knowledge 
hub for the global 
textile community

Access ITMAconnect

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

CEMATEX Associations Scan for More Info

 
                                  ACIMIT (Italy)

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

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

              
                         

Show Owner Show Organiser

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

 

Connect With Us 
@ ITMA2023
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کشــور چین اخیراً از کاهش محدودیت 
سراســر  در   COVID19 کرونایــی  هــای 
کشــور خبــر داده اســت. ایــن اعالمیــه 
بــه عنــوان یــک نشــانه مثبــت در آینــده 
صنعــت نمایشــگاهی ایــن کشــور اســت 
و  برگزارکننــدگان  زیــاد  اشــتیاق  بــا  و 

شــرکت کننــدگان روبــرو شــده اســت.

اقدامــات اصلــی کاهــش یافتــه جدیــد، 
شــامل آزمایــش کمتــر، بــدون قرنطینــه 
مراکــز  در  قرنطینــه  عــدم  و  گســترده 
متمرکــز بــرای بیمــاران بــا عالئــم خفیــف 
اســت. کاهــش قوانیــن گســترده تریــن 
زمــان شــروع همــه گیــری  از  تغییــرات 
ســه ســال پیــش اســت کــه بــه وضــوح 

نشــان دهنــده اشــتیاق بــه بازگشــت بــه 
حالــت عــادی در آینــده بســیار نزدیــک 

در چیــن مــی باشــد.

و  جهانــی  تجــارت  حــال،  عیــن  در 
در  صــادرات  و  واردات  شــامل  آنچــه 
بــه  نیــز  شــود  مــی  کفپــوش  صنعــت 
مــی  پیــش  ســریع  بهبــودی  ســمت 
دو  از  پــس  هانوفــر  دموتکــس  رود.  
ســال غیبــت در ژانویــه 2۰23 بــه شــکل 
موفقــی برگــزار شــد و بیــش از 1۰۰ غرفــه 

کردنــد. شــرکت  آن  در  چینــی  دار 

آزادســازی  از  آشــکاری  نشــانه  ایــن 
ــر  تجــارت جهانــی اســت. کارشناســان ب

ابــن باورنــد کــه نیمــه دوم ســال 2۰23 
کشــور چیــن بازگشــتی قــوی در فعالیــت 
یــک  در  داخلــی  و  المللــی  بیــن  هــای 

محیــط امــن تــر خواهــد داشــت.

برگــزار  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
کننــدگان تصمیــم گرفته انــد کــه بــرای 
ســال 2۰23، نمایشــگاه دموتکس چین 
 )DOMOTEX Asia/CHINAFLOOR(
مرکــز  در  ژوئیــه   2۸ تــا   26 تاریــخ  در 
بیــن  همایش هــای  و  نمایشــگاه ها 
و  شــود  برگــزار  شــانگهای  در  المللــی 
ایــن رویــداد بــا کیفیــت بــاال و مهــم را 
بــه صنعــت فــرش و کفپــوش در آســیا 

بازگردانــد.

اژدها وارد میشود ... 
ابزگشت دموتکس چین به شانگهای

نویسنده : محبوبه قایدی



و  بیســت  کــه   2۰23 نســخه  در 
هــای  نمایشــگاه  ســال  پنجمیــن 
اســت،  شــانگهای  دموتکــس  متوالــی 
ــد  رویدادهــای برجســته و محبــوب جدی
گردهمایــی  بزرگتریــن  کننــده  تکمیــل 
صنعــت در منطقــه آســیا و اقیانوســیه 
بــود. Z-Space، جدیدتریــن  خواهنــد 
ویتریــن دموتکــس شــانگهای اســت کــه 
ــا پوشــش دادن دســته هــای مختلــف  ب
ــه  مفهــوم کف-دیوار-ســقف، تمــام جنب
هــای فضاهــای چنــد بعــدی را در کانــون 

توجــه قــرار مــی دهــد.

برنامــه هیــات هــای خریــدار بــار دیگــر 
و  محــل  در  کیفیــت  بــا  خریــداران 
تولیدکننــدگان  از  بــه برخــی  را  آنالیــن 
مــی  معرفــی  منطقــه  کفپــوش  برتــر 
کنــد. خریدارانــی کــه گزینــه در محــل 
را انتخــاب مــی کننــد، از اقامــت رایــگان 

 VIP در شــانگهای بــه همــراه وضعیــت
در نمایشــگاه، و مزایــای دیگــر برخــوردار 
مجمــع  نهایــت،  در  بــود.  خواهنــد 
اجــالس ســران صنعــت کفپــوش چیــن، 
و  مشــهور  کارشــناس   23 حضــور  بــا 
ــار دیگــر برگــزار  ــان برجســته، ب کارآفرین
بحــث  و  هــا  ســخنرانی  شــد.  خواهــد 
هــای آنهــا بــا حضــور متخصصــان عالــی 
رتبــه کــه نماینــده بیــش از 2۰۰ شــرکت 
کفپــوش در چیــن هســتند، برگــزار مــی 

شــود.

دلیــل  بــه  گذشــته،  ســال  ســه  در 
در  چیــن  ســختگیرانه  سیاســت های 
پیشــگیری از همه گیــری کرونــا، جــدای 
ســفرهای  در  کــه  محدودیت هایــی  از 
داشــت،  وجــود  داخلــی  و  بین المللــی 
همــه فعالیت هــای تجــاری در منطقــه 
آســیا نیــز ضربــه بزرگــی خوردنــد و در 

بودنــد. راکــد  زمــان  آن 

دولتــی،  هــای  سیاســت  تعدیــل  بــا 
بــازار  در  بلندمــدت  انباشــته  تقاضــای 
چیــن در مــاه هــای آینــده بســیار آشــکار 

شــد.  خواهــد 

 DOMOTEX asia/CHINAFLOOR
پیشــرفت  و  تقاضاهــا  تســهیل  بــرای 
در  کفپــوش  و  فــرش  صنعــت  مــداوم 
بــازار وجــود دارد و همچنــان مناســب 
منطقــه  در  تجــاری  فــرم  پلــت  تریــن 
آســیا و اقیانوســیه در صنعــت فــرش و 

بــود. خواهــد  کفپــوش 

مکانــی  چیــن  دموتکــس  نمایشــگاه 
حرفه ای هــا،  همــه  بــرای  اســت 
بازدیدکننــدگان و غرفه دارانــی کــه قصــد 
دارنــد بــه یکــی از بزرگتریــن بازارهــای 
و  مســتغالت  و  امــالک  کف پــوش، 
ســاخت  و ســاز جهان دسترســی داشــته 
باشــند و کســب وکار خــود را گســترش 

دهنــد.



41مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۴، اسفند ۱۴۰۱

ده دلیل حضور در منایشگاه 
ایمتا میالن

ایتما بزرگترین نمایشگاه ماشین آالت نساجی در دنیا....

آالت  ماشــین  رویــداد  بزرگتریــن   -۱
جهــان نســاجی 

بزرگتریــن  تــوان  مــی  را  میــالن  ایتمــا 
رویــداد نســاجی جهــان بــه شــمار آورد 
کــه بــا حضــور بیــش از 16۰۰ غرفــه گــذار 
از بیــش از ۴۴ کشــور در فضایــی بالــغ 
ــر 2۰۰ هــزار متــر مربــع و بیــش از 1۰۰  ب

نمایشــگاه ایتمــا برنــدی بــی همتــا در صنعــت نســاجی جهــان اســت کــه توســط انجمــن هــای نســاجی کشــورهای اروپایــی 
یــا همــان CEMATEX برگــزار مــی شــود.  CEMATEX شــامل ۹ عضــو اســت کــه شــامل انجمــن ماشــین ســازان نســاجی 

کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، انگلســتان، هلنــد، بلژیــک، ســوییس، ســوئد، اســپانیا و فرانســه اســت.

هــزار بازدیــد کننــده برگــزار مــی شــود و 
توســط بیــش از 2۴۰ انجمــن، اتحادیــه، 
ســازمان، مجلــه و مطبوعــات در سراســر 

جهــان حمایــت مــی شــود.

نمایشــگاه ماشــین آالت نســاجی ایتمــا 
 1۴ لغایــت   ۸ تاریــخ  در   2۰23 میــالن 

جــون 2۰23 در محــل نمایشــگاه هــای 
میــالن برگــزار خواهــد شــد.

2- حضور پررنگ ایتالیایی ها
نمایشــگاه ایتمــا میــالن 2۰23 توســط 
در  اول  تــراز  و  قدرتمنــد  کشــور  یــک 

نمایشگاه
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ســاخت و توســعه ماشــین آالت نساجی 
یعنــی ایتالیــا برگــزار مــی شــود.

ســازنده  شــرکت  صدهــا  ایتالیــا  در 
در  نســاجی  قطعــات  و  آالت  ماشــین 
مقیــاس جهانــی وجــود دارنــد کــه بخــش 
صادراتــی  آنهــا  محصــوالت  از  زیــادی 
فرصــت  بهتریــن  میــالن  ایتمــا  اســت. 
اســت تــا ایــن شــرکت هــا در خانــه خــود 
بتواننــد بــا هزینــه بســیار کــم آخریــن 
جدیــد  آالت  ماشــین  و  دســتاوردها 
خــود را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان 

بگذارنــد. جهــان  از سراســر  مشــتاق 

۳- آخرین تکنولوژی ها و نوآوری ها
نمایشــگاه  کــه  از دالیــل مهمــی  یکــی 
ایتمــا تــا ایــن انــدازه مهــم و مــورد توجــه 
اهالــی صنعــت نســاجی جهــان اســت 
وجــود روح نــوآوری و خالقیــت در ایــن 
یــک  ایــن  واقــع  در  اســت.  نمایشــگاه 
ســنت قدیمــی اســت کــه شــرکت هــا 
بایــد در نمایشــگاه ایتمــا بــا دســتی پــر 
خــود  غرفــه  در  و حتمــا  حاضــر شــوند 
محصولــی جدیــد را بــه نمایش بگذارند.

بــه همیــن دلیــل ایتمــا رویــدادی منحصر 
بــه فــرد اســت کــه در آن حضــور نوآورانــه 

یــک الزام اســت.

۴- مالقات همکاران و دوستان 
قدیمی

نســاجی  و  رویدادهــای  هــا  نمایشــگاه 
بــا  مالقــات  محــل  جهــان  سراســر  در 

اســت  قدیمــی  دوســتان  و  همــکاران 
و چــه جایــی بهتــر از نمایشــگاه ایتمــا 
و شــهر میــالن بــرای مالقــات دوســتان 

قدیمــی!

و  درگیــری  قــدری  بــه  روزهــا  ایــن 
مشــغله کاری بــرای فعــاالن صنعــت و 
تولیدکننــدگان افزایــش پیــدا کــرده کــه 
مغتنــم  را  هایــی  فرصــت  چنیــن  بایــد 
مالقاتهــای  انجــام  کنــار  در  و  شــمرد 
تجــاری بــا دوســتان قدیمــی هــم تجدیــد 

کــرد. دیــدار 

و  پایــدار  تولیــد  دوبــال:   بــا  پــرواز   -۵
شــدن دیجیتالــی 

شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن ترندهــای 
گذشــته  ســال   ۴ در  نســاجی  صنعــت 
صنعــت  شــدن  دیجیتالــی  مرحلــه 
نســاجی و همچنیــن توجــه بــه تولیــدات 
محیــط  دوســتدار  و  بازیافتــی  پایــدار، 

باشــند. زیســت 

آنهــا  بــرای  ایتمــا  کــه  موضوعاتــی 
برنامــه هــای ویــژه ای دارد و هــم برگــزار 
کننــدگان و هــم شــرکت هــای تولیــدی 
و  توســعه  در  را  خــود  اصلــی  تمرکــز 
معرفــی راهکارهــا، محصــوالت و پروســه 
ــا ایــن اصــول مهــم قــرار  هــای منطبــق ب

انــد. داده 

تولیــدات  اهمیــت  قــدری  بــه  امــروزه 
بازیافتــی و دوســتدار محیــط زیســت در 
ــی افزایــش  ــدگان نهای بیــن مصــرف کنن

محصــوالت  تولیدکننــدگان  کــه  یافتــه 
نســاجی و پوشــاک کــه خــود را بــا ایــن 
از  انــد  نــداده  تطبیــق  اساســی  اصــول 
بــازار رقابــت حــذف خواهنــد شــد. بنــا 
آالت  ماشــین  میرســد  نظــر  بــه  برایــن 
بــا  منطبــق  تولیــدی  هــای  پروســه  و 
بازیافــت و تولیــد پایــدار در نمایشــگاه 
ســطح  بیشــترین  میــالن   2۰23 ایتمــا 

توجــه را بــه خــود جلــب نمایــد.

۶- سمینارها و رویدادهای ارزشمند
میــالن  ایتمــا  نمایشــگاه  حاشــیه  در 
2۰23 ده هــا ســمینار آموزشــی و اطــالع 
رســانی توســط شــرکت هــای تولیــدی و 
یــا توســط برگــزار کننــدگان نمایشــگاه 
برنامــه ریــزی و هماهنــگ شــده اســت 
کــه مــی توانیــد در حاشــیه نمایشــگاه 
ایــن  در  خــود  خالــی  هــای  وقــت  در  و 
ســمینارها و گردهمایــی هــای ارزشــمند 
شــرکت  خــود  کاری  زمینــه  بــه  بســته 
کنیــد و بــا آخریــن اطالعــات روز آشــنا 

شــوید.

بــرای حضــور در ایــن رویدادهــای جانبــی 
بهتــر   2۰23 میــالن  ایتمــا  نمایشــگاه 
اســت برنامــه هــای موجــود را از ســایت 
ایتمــا بررســی کنیــد و در تقویــم خــود 

جــای دهیــد.

۷- اولین سکوی پرتاب بعد از 
همه گیری کرونا

همــه گیــری کرونــا در یــک غافلگیــری 
تمــام جهــان را درگیــر کــرد و کشــورهای 
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صاحــب صنعــت نســاجی را درگیــر مشــکالت عمــده ای کــرد 
و بــه دنبــال آن فــروش ماشــین االت نســاجی در بســیاری از 

بازارهــا نیــز بــا مشــکالت عمــده ای مواجــه شــد.

حــال بــا عبــور از دوران پاندمــی کرونــا صنعــت نســاجی وارد 
دوران تــازه ای مــی شــود و مــی تــوان گفــت نمایشــگاه ماشــین 
آالت نســاجی ایتمــا میــالن 2۰23 اولیــن رویــداد مهــم صنعــت 
نســاجی پــس از دوران کروناســت کــه مــی توانــد یــک ســکوی 

پــرش بــرای ماشــین ســازان نســاجی جهــان بــه شــمار آیــد.

شــاید بتــوان گفــت ایتمــا تنهــا برنــد نمایشــگاهی در صنعــت 
نســاجی جهــان اســت کــه از پاندمــی کرونــا در امــان بــود و 
طعــم تلــخ کنســل شــدن یــا بــه تعویــق افتــادن را نچشــید. 
پــس از برگــزاری موفــق ایتمــا 2۰19 در بارســلون در اوایــل 
ــا اتمــام پاندمــی در  ســال 2۰2۰  پاندمــی آغــاز شــد و حــاال ب

ســال 2۰23 مجــددا نمایشــگاه ایتمــا را خواهیــم دیــد.

ایــن یــک خــوش شانســی بــزرگ بــرای اهالــی صنعــت نســاجی 
و پوشــاک جهــان اســت کــه مــی تواننــد دوبــاره در ایتمــا حاضــر 
پاندمــی  بــا  میــالن  ایتمــا  از  بعــد  امیدواریــم  البتــه  شــوند. 

جدیــدی مواجــه نشــویم!

۸- لمس واقعی ماشین آالت نساجی
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه هیــچ کــدام از نمایشــگاه هــای 
ماشــین آالت نســاجی در جهــان بــه انــدازه ایتمــا شــما را در  
حــس و حــال واقعــی ماشــین آالت نســاجی غــرق نمــی کنــد.

هــای  نمایشــگاه  از  زیــادی  تعــداد  ســال گذشــته  طــول  در 
ماشــین آالت نســاجی در کشــورهای مختلــف برگــزار شــد 
کــه بســیاری از ماشــین ســازان مهــم اروپایــی در آن شــرکت 
داشــتند امــا حضــور آنهــا صرفــا بــه یــک میــز و صندلــی در 
غرفــه نماینــده محلــی خــود محــدود مــی شــد و ماشــین آالت 
و خطــوط تولیــد واقعــی بــه نمایــش گذاشــته نشــد و حتــی 
شــرکت هــای بــزرگ و غــول هــای ماشــین ســازی دنیــا نیــز بــه 
نمایــش بخــش کوچکــی از ماشــین آالت و خطــوط تولیــدی 

خــود پرداختنــد.

امــا قضیــه در نمایشــگاه ایتمــا میــالن 2۰23 بــه شــکل دیگــری 
رقــم خواهــد خــود و تقریبــا تمامــی شــرکت هــا حضــوری تمــام 
عیــار بــا آخریــن خطــوط تولیــدی و ماشــین االت خــود خواهنــد 
بــرای فعــاالن صنعــت نســاجی  و بهتریــن فرصــت  داشــت 
در جهــان اســت تــا بتواننــد آخریــن ماشــین آالت و نــوآوری 

شــرکت هــا را از نزدیــک ببیننــد و حتــی لمــس کننــد.

ایــن قضیــه بــرای شــرکت هــای ماشــین ســاز ایتالیایــی بــه 
ــه  ــود چــرا کــه نمایشــگاه در خان ــر خواهــد ب مراتــب پررنــگ ت
آنهــا برگــزار مــی شــود و از نظــر لجســتیکی، حمــل و نصــب و 
نمایــش زنــده ماشــین در نمایشــگاه ایتمــا بــه مراتــب راحــت 

ــر هســتند و هزینــه هــای کمتــری را متحمــل مــی شــوند. ت

۹-  میزبانی بی نقص به سبک ایتالیایی
بــرای   )ACIMIT( ایتالیــا  نســاجی  ســازان  ماشــین  انجمــن 
برگــزاری هرچــه بهتــر نمایشــگاه ایتمــا میــالن 2۰23 ســنگ 
هــای  برنامــه  شــکل  بهتریــن  بــه  و  اســت  گذاشــته  تمــام 
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حداکثــری  جــذب  بــرای  را  نمایشــگاه  معرفــی  و  تبلیغاتــی 
بازدیدکنندگان و غرفه گذاران از سراســر جهان را در دســتور 

اســت. قــرارداده  کار 

انجمــن ماشــین ســازان نســاجی ایتالیــا بــا همــکاری ســازمان 
توســعه صــادرات ایتالیــا و ســایر نهادهــای خصوصــی و دولتــی 
در ایتالیــا بــه شــکلی هماهنــگ و موثــر تمــام قــدم هــای الزم 
را بــر میدارنــد تــا ایتمــا میــالن 2۰23 بــه یــک رویــداد بــی نظیــر 

و فرامــوش نشــدنی تبدیــل شــود.

میزبانــی نمایشــگاه ماشــین آالت نســاجی ایتمــا یــک فرصــت 
اســتثنایی بــرای ایتالیاســت تــا بتوانــد در یــک ضیافــت مثــال 
از  ایتالیــا  نســاجی  آالت  ماشــین  خریــداران  تمامــی  زدنــی 
سراســر جهــان را در زیــر یــک ســقف جمــع کــرده و یــک گام 
فــروش و صــادرات ماشــین آالت  افزایــش  مهــم در جهــت 

نســاجی ســاخت ایتالیــا بــردارد.
ــا بــه عنــوان مهــد توریســت و گردشــگری جهــان  قطعــا ایتالی
چنیــن  برگــزاری  بــرای  کاملــی  هــای  برنامــه  و  هــا  تجربــه 

دارد. را  رویــدادی 

۱۰- زیبایی های میالن را از دست ندهید
بــزرگ  اروپــا و دومیــن شــهر  بــزرگ   میــالن پنجمیــن شــهر 
کشــور ایتالیــا اســت کــه به عنــوان پایتخــت مـُـد جهــان و مرکــز 
تجــارت ایتالیــا شــناخته می شــود و از نظــر طراحــی لبــاس و 
اقتصــاد در دنیــا شــهرت فراوانــی دارد. میــالن ترکیــب زیبایــی 
میــراث  و  الهام بخــش  گذشــته ای  بــا  تاریــخ  و  مدرنیتــه  از 
انتخــاب  اولیــن  فرهنگــی غنــی اســت. شــاید شــهر میــالن 
هــر گردشــگری بــرای دیــدن ایتالیــا نباشــد ولــی دیدنی هــای 
زیــادی دارد کــه تماشــای هریــک از آن هــا خالــی از لطــف 

نخواهــد بــود.

مهمتریــن مکانهــای دیدنــی شــهر میــالن را مــی توانیــد در 
زیــر مشــاهده نماییــد:

)Duomo di Milano( کلیسای جامع میالن
ســفر بــه میــالن بــدون بازدیــد از ایــن کلیســای شــگفت آور 
غیرممکــن اســت. کلیســای جامــع میــالن یکــی از بزرگ تریــن 
کلیســاهای گوتیــک دنیــا اســت کــه چشــم انداز فوق العــاده ای 

از تمــام شــهر میــالن در پشــت بــام خــود دارد. ارزشــمندترین 
اثــر درون ایــن کلیســا، یــک صلیــب واقعــی اســت کــه برخــی 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه متعلــق بــه »عیســی مســیح« بــوده 

اســت.
)Navigli( محله ناویلی

)Monumental Cemetery( گورستان مُنیومِنتال
)Castello Sforzesco( کاخ اسفورتسسکو

)Galleria Vittorio Emanuele II( نگارخانه  ویتوریو امانوئل دوم
دومیــن هتــل هفــت ســتاره جهــان در در نگارخانــه ویتوریــو 

امانوســل دوم قــرار دارد
)Teatro Alla Scala( تاالر آالاسکاال

)Pinacoteca di Brera( موزه هنر پیناکوتکا دی بِرا
)Brera( محله بِرا

)Sant'Ambrogio( کلیسای آمبروز مقدس
)Sempione( پارک ِسمپیون

)Piazza dei Mercanti( پیاتزا دی مِرکانتی
)Poldi-Pezzoli Museum( موزه پُلدی پِتزولی

)ATMosfera( رستوران تراموای اتمسفرا
)Civica Galleria d'Arte Moderna( گالری هنر مدرن

)Colonne di San Lorenzo( خرابه های رومی سن لورنزو
)San Siro Stadium( ورزشگاه سن سیرو



45مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۴، اسفند ۱۴۰۱

بهتریــن  از  یکــی  وضــوح  بــه  ژاپــن 
بــرای  و فشــن  مــد  بازارهــای صــادرات 
ســومین  ژاپــن  اســت.  هــا  شــرکت 
از  بــزرگ جهــان اســت، یکــی  اقتصــاد 
سازمان دهی شــده ترین  و  باثبات تریــن 
اقتصادهــای جهــان اســت. شــرکت های 
کــه  می کننــد  کار  جامعــه ای  در  ژاپنــی 
بســیار منضبــط و اخالقــی اســت و بــه 
بــا  می دهــد  اجــازه  دیگــر  کشــورهای 
خیــال راحــت و بــا اطمینــان بــا ژاپــن کار 

کننــد.

ژاپــن  نســاجی  و  پوشــاک  بازارهــای 
قــرار  خوبــی  وضعیــت  در  همچنــان 
لــوازم  و  )پوشــاک  مــد  بــازار  دارنــد. 
ثابــت  گذشــته  ســال  پنــج  در  جانبــی( 
مانــده اســت در حــال حاضــر ارزش بــازار 

لیست منایشگاه های 
نساجی و پوشاک در ژاپن

اســت. یــن  تریلیــون   1۵.۵ ژاپــن 

واردات عمدتــاً از آســیا اســت، امــا در 
گــران  محصــوالت  و  ممتــاز  بازارهــای 
قیمــت، برندهــای اروپایــی و آمریکایــی 
ســهم قــوی دارنــد. فرصــت هــای زیــادی 
بــرای شــرکت هــای اتحادیــه اروپــا وجــود 
دارد، بــه ویــژه از زمانــی کــه توافقنامــه 
و  اروپــا  اتحادیــه  اقتصــادی  مشــارکت 
االجــرا  الزم   2۰19 فوریــه  اول  در  ژاپــن 

شــده اســت.

باثبــات  ژاپــن  مــد  و  پوشــاک  بــازار 
بازارهــای  بزرگتریــن  از  یکــی  و  اســت 
اســت.  شــرکت ها  بــرای  صادراتــی 
تولیدکننــدگان،  اکثــر  کــه  زمانــی  در 
برندهــا و خرده فروشــان بــه دلیــل تأثیــر 
در  بزرگــی  چالش هــای  بــا  همه گیــری 
بازارهــای داخلــی خــود مواجــه هســتند، 

ــازار ژاپــن فکــر خوبــی اســت. ــه ب ورود ب

ــن بســیار  ــا در ژاپ ــر همه گیــری کرون تأثی
و  اســت  بــوده  اروپــا  از  کمتــر  بســیار 
و  اســت  قوی تــر  آن  مصرفــی  اقتصــاد 
بنابرایــن بــازار صادراتــی ایــده  آلــی بــرای 

اســت. شــرکت ها 

پوشــاک  بــازار  گذشــته،  دهــه  دو  در 
متمرکــز  ای  فزاینــده  طــور  بــه  ژاپــن 
شــده اســت. تجزیــه و تحلیــل فــروش 
1۰۰ خــرده فــروش برتــر فــروش پوشــاک 
قابــل  افزایــش  دهنــده  نشــان  ســاالنه 
توجهــی در ســهم 1۰۰ خــرده فــروش برتــر 

اســت. بــازار  از کل 

هــای  نمایشــگاه  بزرگتریــن  بــا  زیــر  در 
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شــوید: مــی  آشــنا  ژاپــن  در  نســاجی 

JIAM Osaka

)ماشین آالت نساجی(

Osaka مکان: اوزاکا

تاریخ: 3۰ نوامبر - 3 دسامبر 2۰23

www.jiam-show.com :وب سایت

درباره نمایشگاه:

OSAKA 2۰22 JIAM یــک نمایشــگاه تجــاری بیــن المللــی 
مــی  فراهــم  را  جهانــی  تجــاری  فــرم  پلــت  یــک  کــه  اســت 
کنــد. ایــن نمایشــگاه راه حــل هــای نوآورانــه ای را بــا ترکیــب 
مجموعــه مهــارت هــای موجــود در ســطح بــاال کــه از طریــق 
تغییــرات شــدید بــازار ایجــاد شــده انــد، معرفــی مــی کنــد و 
جدیدتریــن فنــاوری هــا را از طیــف وســیعی از بخــش هــای 

صنعــت ارائــه مــی دهــد.

OSAKA 2۰22 JIAM بــا موفقیــت بــه پایــان رســید. تعــداد 
را  نمایشــگاه  روز  چهــار  اولیــه(  )گــزارش  بازدیدکننــدگان 

کــرد. خواهیــم  گــزارش 

تعداد بازدیدکنندگان: 1۰,۴23 تعداد

تعداد غرفه داران: مجموعا 1۵۰ شرکت/11 کشور

Fashion World Tokyo

)پوشــاک )واردات و داخلــی(، نســاجی )واردات(، OEM، مــد 
پایــدار و غیــره(

مکان: توکیو

تاریخ: 1۰-12 اکتبر 2۰23

توکیو: ۵-7 آوریل 2۰23

www.fashion-tokyo.jp :وب سایت

درباره نمایشگاه:

بزرگتریــن نمایشــگاه بیــن المللــی مــد ژاپــن بــا 6۵۰ غرفــه دار 
از سراســر جهــان!

پلتفــرم   FaW TOKYO -FASHION WORLD TOKYO
تجــاری بــرای شــرکت های سراســر جهــان اســت تــا جدیدتریــن 
لــوازم  کفــش،  کیــف،  پوشــاک،  پایــدار،  محصوالت/مــواد 
فناوری هــای  و  نســاجی  جانبــی  پارچه/مواد/لــوازم  جانبــی، 
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دیجیتــال مــد را بــه نمایــش بگذارنــد.

جمــع آوری  را   AW مجموعه هــای  آوریــل  مــاه  نمایشــگاه 
اســتقبال  جهــان  سرتاســر  از  خریــدار   23۰۰۰ از  و  می کنــد 
می کنــد تــا برندهــا، پارچه هــا و مــواد را تهیــه کننــد و خدمــات 
ســفارش  را  دیگــر  مــوارد  و   OEM/ODM/مــد منبع یابــی 

دهنــد.

Rooms

)پوشاک، اکسسوری، کفش و ...(

مکان: توکیو

تاریخ: 12-1۵ اکتبر 2۰23

www.roomsroom.com :وب سایت

9F Hikarie Hall Shibuya Hikarie :محل برگزاری

تعداد برنامه ها: 2۵۰ برند )فرض شده(

تعداد بازدیدکنندگان مورد انتظار: 1۵۰۰۰

درباره نمایشگاه:

ایــن نمایشــگاه رویــدادی مدیریت شــده اســت کــه طــی 2۰ 
ســال گذشــته بیــش از 1۰۰۰۰ غرفــه دار از همــه ژانرهــا ماننــد 
مــد، ســبک زندگــی، هنــر، اجــرا و .. بــا هــدف احیــای کارهــای 
خالقانــه شــرکت کرده انــد. ایــن نمایشــگاه، یــک جشــنواره 
ــد تبدیــل شــده اســت کــه  ــه یــک پلتفــرم جدی ــه کــه ب خالقان
عملکردهــای مذاکــره تجــاری و عملکردهــای فــروش محصــول 

را ترکیــب مــی کنــد.

بــه مــوازات مذاکــرات تجــاری و تطبیــق، مــی توانیــد از طریــق 
تعامــل مســتقیم بــا مشــتریان عمومــی و فــروش محصــوالت، 

انتظــار گســترش کســب و کار جدیــد را نیــز داشــته باشــید.

Plug In

)لبــاس زنانــه، پوشــاک مردانــه، لــوازم جانبــی، کیــف، کفــش، 
نوشــیدنی،  و  خوراکــی  کاالهــای  زندگــی،  ســبک  کاالهــای 
وســایل نمایشــگاهی، فنــاوری، راهکارهــای تجــاری و غیــره(

مکان: توکیو

تاریخ: 22-2۴ مارس 2۰23

www.plugin-ex.com :وب سایت

درباره نمایشگاه:

 PLUG IN ،2۰۰6 از زمــان برگــزاری اولیــن رویــداد در ســال
بــه عنــوان یــک نمایشــگاه مشــترک از کاالهــای متفرقــه مــد 
و ســبک زندگــی بــا کیفیــت بــاال شــهرت پیــدا کــرده اســت.

ایــن نمایشــگاه یــک نمایشــگاه متوســط   اســت کــه توســط 
 "Senken Shimbun" مــد  صنعــت   1 شــماره  رســانه 

شــود. مــی  میزبانــی 

مــا در BtoB بــه عنــوان مکانــی بــرای مالقــات غرفــه داران 
بــزرگ،  بازدیدکننــدگان مختلــف ماننــد فروشــگاه هــای  بــا 
فروشــگاه هــای منتخــب، فروشــگاه هــای تخصصــی، تولیــد 
کننــدگان، شــرکت هــای تجــاری، رســانه هــا و غیــره تخصــص 

داریــم.

مالــی  شــریک  یــک  عنــوان  بــه   CREDITS  ،2۰21 ســال  از 
داریــم کــه بــه عنــوان "PLUG IN│Editorial"شــناخته مــی 
شــود. مــا در حــال گســترش زمینــه هــای طراحــی کاالهــای 

متفرقــه، لــوازم آرایشــی زیبایــی و مــواد غذایــی هســتیم.

مــا همچنیــن بازاریابــی آزمایشــی را بــا همــکاری فروشــگاه 
منتخــب "Editorial" بــرای حمایــت از غرفــه داران، از جملــه 

گزینــه هایــی ماننــد جلســات عکــس، انجــام مــی دهیــم.

Project Tokyo

)پوشاک، لوازم جانبی مد، کفش(

مکان: توکیو

تاریخ: 1۵-16 مارس 2۰23

www.project-tokyo.com :وب سایت

درباره نمایشگاه:

PROJECT TOKYO صاحبــان و خریــداران خــرده فروشــان 
مختلــف در سراســر جهــان را بــرای نمایشــگاه مــارس 2۰23 

دعــوت مــی کنــد.

ــا  ــرای برنامــه همســان ســازی مــا ب ــد ب غرفــه داران مــی توانن
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www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

خریــداران دعــوت شــده درخواســت دهنــد.

Jumble

ــاز، ورزشــی، پوشــاک ســبک،  )لبــاس هــای راحتــی، فضــای ب
ــره( کفــش و غی

مکان: توکیو

تاریخ: ۸-1۰ مارس 2۰23

www.jumble-tokyo.com :وب سایت

درباره نمایشگاه:

نمایشــگاه  توکیــو،  مــد  از 1۰ ســال در صحنــه  بیــش  بــرای 
تجــاری، JUMBLE نقــش مهمــی در بیــن برندهــای لبــاس 
آثــار  همچنیــن  و  خانگــی  کاالهــای  جانبــی،  لــوازم  ژاپنــی، 

اســت. کــرده  بــازی  نســاجی  هنــری در صنعــت 

چیــزی کــه Jumble را منحصــر بــه فــرد مــی کنــد قــول آن که " 
کیفیــت همیشــه اول اســت" مــی باشــد. تعهــد مــا بــه تشــویق 
تولیــد محلــی و طــول عمــر طوالنــی کاالهــا از طریــق انتخــاب 
دقیــق مــواد خــام، طراحــی همیشــگی، و مهارت هــای ماهــر 
اســت. محصــول تولیــد شــده؛ توســط چــه کســی، چگونــه و 

کجــا تولیــد مــی شــود بــرای مــا دارای اهمیــت اســت.

MAG

)پوشاک، لوازم جانبی مد، کفش(

مکان: توکیو

تاریخ: ۸-1۰ مارس 2۰23

مکان: اوزاکا

تاریخ: 1۴-1۵ مارس 2۰23

www.mag-preview.com :وب سایت

"MAG" یــک نمایشــگاه مشــترک مــد، داخلــی و کاال اســت. 
خریــداران از همــه اقشــار بــه مغازه هــا می آینــد، بنابرایــن ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه مشــتریان جدیــد مختلفــی را بــه دســت 
آوریــد. همچنیــن، اختــالط بــا دیگــر خالقــان و مغــازه داران 
امــکان تبــادل ایــده هــای جدیــد را چــه بــه صــورت خالقانــه و 

چــه در کســب و کار فراهــم مــی کنــد.

مــا امیدواریــم کــه رویــدادی را بهتــر از هــر کاری کــه قبــال 
کنیــم. برگــزار  داده ایــم  انجــام 

)AFF )Asia Fashion Fair

لــوازم  خانگــی،  منســوجات  تزئینــات،  پارچــه،  )پوشــاک، 
نبــی( جا

Osaka -مکان: اوزاکا

تاریخ: 11-13 آوریل 2۰23

www.asiafashionfair.jp :وب سایت

 2۰۰3 ســال  در  آســیا(  مــد  )نمایشــگاه   AFF نمایشــگاه 
تأســیس شــد. ایــن نمایشــگاه یــک بــار در بهــار در اوزاکا و 
یــک بــار در پاییــز در توکیــو برگــزار می شــود و ایــن رویــداد تــا 

بــه امــروز 3۵ دوره برگــزار شــده اســت.

بــرای   OEM.ODM نمایشــگاه  بزرگتریــن  عنــوان  بــه 
منســوجات و پوشــاک در ژاپــن، AFF طبقــه بنــدی محصوالت 
و  خانگــی  منســوجات  پارچــه،  پوشــاک،  از جملــه  مختلــف 
 AFF لــوازم جانبــی را بــه نمایــش مــی گــذارد. غرفــه داران
تجربــه غنــی کار بــا شــرکت هــای ژاپنــی دارنــد کــه منجــر بــه 
ایــن واقعیــت مــی شــود کــه آنهــا بــه راحتــی مــی تواننــد انــواع 
خواســته هــای مربــوط بــه ODM، عملکــرد بــاال، مــد ســریع و 

قیمــت هــای پاییــن را برطــرف کننــد.

اخیــراً مــدل »چیــن بعــالوه یــک« از مفهومــی بــه واقعیــت 
تبدیــل شــده اســت، نمونــه آن تعــداد واردکننــدگان ژاپنــی 
بــه  آســیا  سراســر  در  تولیــدی  پایگاه هــای  از  کــه  اســت 
منســوجات و پوشــاک روی آورده انــد. شــرکت هــای چینــی بــا 
افتتــاح کارخانــه هــای جدیــد در آســیای جنــوب شــرقی ایــن 
تمایــل را دنبــال مــی کننــد. عرضــه محصــوالت از چیــن بــه 

آســیا گســترش یافتــه اســت.

هــای  انتخــاب  بیشــتر،  کننــدگان  تامیــن  جــذب  بــا   AFF
کنــد. مــی  فراهــم  ژاپنــی  خریــداران  بــرای  را  بیشــتری 

Premium Textile Japan

مکان: توکیو



49مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۴، اسفند ۱۴۰۱

تاریخ: 2۴-2۵ مه 2۰23

html.www.ptjapan.com/index2 :وب سایت

)JFW( برگزارکننده: سازمان هفته مد ژاپن

محــل برگــزاری: ســالن نمایشــگاه بیــن المللــی فــروم توکیــو 
1-E

پریمیــوم نســاجی ژاپــن )PTJ( یــک جلســه تجــاری اســت کــه 
در آن غرفــه داران بــا دقــت انتخــاب شــده، انــواع منســوجات 

بــا کیفیــت بــاال را پیشــنهاد مــی کننــد.

JITAC European Textile Fair

SS 2۰2۴ JITAC چهل و ششمین نمایشگاه نساجی اروپا

مکان: توکیو

تاریخ: 1۵-17 مارس 2۰23

www.jitac.jp :وب سایت

اعضا: 6۵ شرکت

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع 
نســاجی گفــت: نابســامانی در بــازار 
زنجیــره  اولیــه  مــواد  تامیــن  ارز، 
صنعــت نســاجی را بــا مشــکل مواجــه 

اســت. کــرده 

ســیدجواد ســجادی بیدگلــی افــزود: 
یکــی  همــواره  اولیــه  مــواد  تامیــن 
صنعــت  در  جــدی  چالش هــای  از 
نســاجی بــوده اســت و بــا توجــه بــه 
آنکــه بخــش عمــده مــواد اولیــه ایــن 
صنعــت وارداتــی اســت، هــر اتفاقــی 
ــد در  ــازار ارز روی دهــد، تولی کــه در ب
ــر قــرار  ــز تحــت تاثی ایــن صنعــت را نی

می دهــد.

رئیــس کل  وعــده  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تامیــن  بــرای  مرکــزی  بانــک  جدیــد 
ارز مــورد نیــاز تولیــد، گفــت: زمانــی 
کــه رئیــس کل جدیــد بانــک مرکــزی، 
مســئولیت را در ایــن نهــاد بــر عهــده 

بالتکلییف تخصیص ارز به 
مواد اولیه صنعت نساجی

رســمی  رســانه های  طریــق  از  گرفــت 
اعــالم کــرد کــه ارز نیمایــی بــا نــرخ 2۸ 
اولیــه  مــواد  بــرای  تومــان   ۵۰۰ و  هــزار 
می یابــد،  اختصــاص  و صنعــت  تولیــد 
امــا متاســفانه در یــک مــاه اخیــر ایــن 
تخصیــص ارز بــه صــورت قطــره چکانــی 
صــورت گرفتــه و نابســامانی در زنجیــره 
زده  رقــم  را  نســاجی  صنعــت  تولیــد 

اســت.

ایــن  کنــار  در  داد:  ادامــه  ســجادی 
چالــش، چنــد روزی اســت کــه شــایعات 
مــواد  بــه  نیمایــی  ارز  عــدم تخصیــص 
اولیــه ایــن صنعــت مطــرح می شــود کــه 
فعــاالن  نگرانــی  بــر  نیــز  موضــوع  ایــن 

اســت. افــزوده  ایــن صنعــت 

صنایــع  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
نســاجی بــا اشــاره بــه بــازار شــب عیــد 
گفــت: صنعــت نســاجی و پوشــاک یکــی 
از مهمتریــن صنایــع بــرای رونــق بخشــی 

امــا  اســت،  عیــد  شــب  بــازار  بــه 
مــواد  بــه  ارز  تخصیــص  بالتکلیفــی 
اولیــه ایــن صنعــت و نابســامانی در 
تولیــدات نســاجی و پوشــاک، کاهــش 
تولیــد و افزایش هــا را در ایــن صنعــت 
رقــم می زنــد و بــازار شــب عیــد نیــز 
کاهــش  بــا  موضــوع،  ایــن  از  متاثــر 

می شــود. مواجــه  تقاضــا 
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تولیــد  و  پایــداری  مــورد  در  همــه 
محصــوالت محیــط زیســت و بازیافتــی 
صحبــت مــی کننــد و شــرکت ماشــین 
ســازی اورلیکــون – بخــش ماشــین آالت 
 Oerlikon( بافــت  بــی  منســوجات 
Nonwoven( بــه مــا نشــان مــی دهــد 
کــه چگونــه ایــن کار انجــام مــی شــود. 

در نمایشــگاه تجــاری منســوجات نبافتــه 
پیشــرو جهــان یعنــی INDEX، که در ژنو 
سوئیس در تاریخ 1۸ تا 21 آوریل 2۰23 
برگــزار مــی شــود، ایــن شــرکت سیســتم 
هــا و مجموعــه محصــوالت خــود را بــرای 

کاربردهــای منســوجات نبافتــه بــرای راه 
حــل هــای فنــی، بهداشــتی و پزشــکی 
متعــدد بــا تمرکــز بــر پایــداری و کیفیــت 

ارائــه خواهــد کــرد.

بازدیدکننــدگان و شــرکت کننــدگان در 
نمایشــگاه ایندکــس ژنــو مــی تواننــد بــا 
کارشناســان منســوجات نبافته در غرفه 
شــماره 231۴ مالقــات کننــد و نگاهــی 
 ،hycuTEC دقیــق تــر بــه واحــد شــارژ
 ،FILTREX دارنــده فعلــی جایــزه نــوآوری

بیندازنــد.

معــاون   ،Ingo Mählmann دکتــر 
 Oerlikon در  بازاریابــی  و  فــروش 
ایــن  حضــور  مــورد  در   Nonwoven
شــرکت در نمایشــگاه تکنولــوژی هــای 
صنعــت منســوجات بــی بافــت در ژنــو 
ســوئیس مــی گویــد : »هنــگام توســعه 
بــر  تنهــا  نــه  مــا  خــود،  هــای  فنــاوری 
محصــول  کیفیــت  و  سیســتم  کارایــی 
تمرکــز مــی کنیــم، بلکــه بــر پایــداری، 
کارایــی انــرژی و حفــظ منابــع نیــز تمرکــز 
ویــژه داریــم. هــدف اعــالم شــده مــا ایــن 
اســت کــه شــریک پیشــرو بــرای تولیــد 
راه حــل هــای پایــدار و ســازگار بــا محیــط 

سازگار اب محیط زیست و آینده: اب 
سیسمت های نوآورانه منسوجات نبافته 

)Oerlikon( رشکت اورلیکون

منسوجات بی بافت
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بــی  منســوجات  صنعــت  در  زیســت 
باشــیم.« بافــت 

می افزایــد:   Ingo Mählmann
زیســت  تخریــب  پذیــر  هــای  »پلیمــر 
زیــادی وجــود دارد کــه می تواننــد بــرای 
اســتفاده  نبافتــه  منســوجات  تولیــد 
شــوند. در اینجــا، مــا مــی خواهیــم از 
شــدن  تبدیــل  بــرای  خــود  مشــتریان 
بــه یــک پیشــگام در بــازار در پــردازش 
کنیــم.  حمایــت  پلیمرهایــی  چنیــن 
پلیمرهــای  بــرای  جایگزین هایــی 
نیــاز  مــورد  امــروزی  رایــج  اســتاندارد 
 Oerlikon Nonwoven و  اســت 
فناوری هــای  و  صالحیــت  می توانــد 
ــه  ــد را ارائ ــن پلیمرهــای جدی ــردازش ای پ

دهــد.«

منســوجات نبافتــه پلــی الکتیــک اســید 
زیســت تخریــب پذیــر

پلیمــر زییــت تخریــب پذیــر PLA )اســید 
پلــی الکتیــک( ممکــن اســت جایگزینــی 
مــی  کــه  باشــد  هایــی  شــرکت  بــرای 
خواهنــد پارچــه هــای نبافتــه پایدار تولید 
فناوری هــای  مثــال،  عنــوان  بــه  کننــد. 
ملــت بلــون )meltblown( و یــا اســپان 
بانــد )spunbond( شــرکت اورلیکــون 
بــرای پــردازش PLA مناســب هســتند. 
 ،INDEX ژنــو  ایندکــس  نمایشــگاه  در 
برنامــه  از  نمونــه ای  شــرکت  ایــن 
کاربــردی را بــه نمایــش می گــذارد ماننــد 
بینــی  و  دهــان  پزشــکی  ماســک های 
 PLA نبافتــه  پارچه هــای  از  کامــالً  کــه 

شــده اند. ســاخته 

hycuTEC حفظ منابع با

Oerlikon Nonwoven در مــورد راه 
خــود،   HycuTEC شــارژ  هیــدرو  حــل 
 2۰22  FILTREX نــوآوری  برنــده جایــزه 
مصــرف  فنــاوری  ایــن  اســت،  شــده 
انــرژی در پروســه تولیــد منســوجات بــی 

بافــت ملــت بلــون )meltblown( را بــه 
شــدت کاهــش مــی دهــد. همچنیــن در 
ایــن تکنولــوژی راندمــان فیلتــر بــه بیــش 

از 99.99٪ افزایــش مــی یابــد.

ایــن فنــاوری نوآورانــه می توانــد فرآینــد 
بگــذارد  کنــار  را  اضافــی  خشــک کردن 
و باعــث صرفه جویــی قابــل توجهــی در 
انــرژی  همــه  از  مهم تــر  و  آب  مصــرف 
شــود.  خشــک کردن  بــرای  نیــاز  مــورد 
ایــن امــر بــه نوبــه خــود، مصــرف انــرژی 
بســیار پاییــن را هــم در فرآینــد تولیــد و 
 hycuTEC هــم در کل طــول عمــر فیلتــر

ــد. ــن مــی کن تضمی

تولیــد دســتمال مرطــوب اکولوژیکــی بــا 
تکنولــوژی فانتــوم

فنــاوری  بــا   Oerlikon Nonwoven
Phantom خــود یــک فنــاوری نوآورانــه 
ارائــه  مرطــوب  دســتمال  تولیــد  بــرای 
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ــال، دســتمال  ــوان مث ــه عن مــی دهــد. ب
مرطــوب ســاخته شــده از خمیــر  ســلولز 
خــواص  اینجــا،  در  پلیمــری.  الیــاف  و 
خمیــر و پلیمــر بــه نحــوی بــا هــم ترکیــب 
مــی شــوند کــه خــواص مــواد اولیــه را 

کامــالً متحــد مــی کنــد.

ترکیــب مــواد مــی توانــد تــا 9۰ درصــد 
الیــاف ســلولزی را شــامل شــود کــه یــک 
مــاده خــام تجدیدپذیــر اســت. انتخــاب 
یــک پلیمــر زیســت  تخریــب  پذیــر باعــث 
مرطــوب  هــای  دســتمال  کــه  می شــود 
پالســتیک«  »بــدون  کامــال  روش  بــه 
تولیــد  زیســت  محیــط  بــا  ســازگار  و 
شــود. امــروزه مصــرف دســتمال هــای 
بــه شــدت در حــال  مربــوط در جهــان 
افزایــش اســت و شــرکت هایــی کــه در 
زمینــه تولیــد دســتمال مرطــوب زیســت 
بــازار  هســتند  پیشــرو  پذیــر  تخریــب 
آینــده بــه ویــژه در کشــورهای اروپایــی و 
آمریــکا را در اختیــار خواهنــد داشــت.

معمولــی  فرآیندهــای  بــا  مقایســه  در 
اســپان  بافــت  بــی  منســوجات  ماننــد 
 hydroentangled carded( لیــس 
فانتــوم  فــن آوری   ،)nonwovens
و  عملکــردی  زیســت محیطی،  مزایــای 
در  هــم  و  کاربــرد  در  هــم  را  هزینــه ای 
ســاخت ارائــه می کنــد: عــدم اســتفاده 
منســوج  تولیــد  بــرای  از درهم تنیدگــی 
بــی بافــت باعــث خشــک شــدن ســریع 
تــر می شــود، بنابرایــن در انــرژی مــورد 
نیــاز صرفه جویــی قابــل توجهــی انجــام 

می شــود.

پارامترهــای  کــردن  خشــک  بــرای 
اســتحکام،  نرمــی،  ماننــد  محصــول 
مــی  را  مایــع  جــذب  و  کثیفــی  جــذب 
ــا تنظیمــات فرآینــد بهینــه کــرد.  ــوان ب ت
تولیــد کننــدگان  بــرای  فانتــوم  فنــاوری 
منســوجات بــی بافــت و دســتمال هــای 
قــدرت  بــا  و  پذیــر  انعطــاف  مرطــوب 
امــکان پذیــر مــی کنــد. را  بــاال  جــذب 

فنــاوری ایرلید )Airlaid( : منســوجات 
نبافتــه پایدار ســاخته شــده ســلولزی

الیــاف ســلولزی بــه عنــوان مــاده اولیــه 
بــرای تولیــد منســوجات نبافتــه در حــال 
ســازگاری  و  پایــداری  نظــر  از  حاضــر 
رقیــب  بــی  تقریبــاً  زیســت  محیــط  بــا 
هســتند. فرآینــد منســوجات بــی بافــت 
ایرلیــد شــرکت اورلیکــون راه حــل ایــده 
بــه  ایــن مــاده خــام  پــردازش  بــرای  آل 
طیــف  بــرای  پیشــرفته  محصــوالت 

اســت. کاربردهــا  از  ای  گســترده 

راه   بــرای  زیــادی  تقاضــای  امــروزه، 
منســوجات  بــرای  تولیــدی  حل هــای 
وزن  ســبک  و  بــاال  کیفیــت  بــا  نبافتــه 
دارد  وجــود  بــاال   تولیــد  ســرعت   بــا  و 
کــه بــا فنــاوری جدیــد ایرلیــد اورلیکــون 

دارد. همخوانــی 
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دارد  قصــد  تکــس  نارکــن  شــرکت 
چهارمیــن کارخانــه تولیــدی خــود را 
در شــهر وان بــا ســرمایه 1۰ میلیــون 
یــورو تاســیس نمایــد. شــرکت نارکــن 
هــای  شــرکت  از  یکــی  کــه  تکــس 
پیشــرو در بخــش تولیــد انــواع لبــاس 
هــای زیــر خانگــی، مایــو، لبــاس هــای 
زیــر ورزشــی، ترمــال و … در ترکیــه 
اســت چهارمیــن کارخانــه خــود را بــا 
ایجــاد اشــتغال بــرای هــزار نفــر بــه 
طــور مســتقیم در منطقــه صنعتــی 
ویژه نســاجی و پوشــاک شــهر وان در 

ــه احــداث خواهــد کــرد. شــرق ترکی

وســعت  بــه  جدیــد  کارخانــه  ایــن 
بــه  2۴ هــزار متــر مربــع در زمینــی 
مســاحت 3۵ هــزار متــر مربــع بنــا 

۱۰ میلیون یورو رسمایه گذاری جدید انرکن تکس 

)NARKONTEKS( در وان ترکیه

طــور  بــه  آن  انــرژی  و  شــد  خواهــد 
تامیــن  انــرژی خورشــیدی  از  کامــل 
خواهــد شــد. ایــن شــرکت کــه ســایر 
کارخانجــات آن در شــهرهای ازمیــر و 
مانیســا قــراردارد قــرار اســت کارخانــه 
ســال  در  را  وان  شــهر  در  چهــارم 

کنــد. انــدازی  راه   2۰23

ایــن  هــای  اســتخدام  درصــد   ۸۵
کارخانــه بــه خانــم هــا تعلــق خواهــد 
لبــاس  هــزار   1۵ ســاالنه  و  داشــت 
زیــر و انــواع لبــاس شــنا و … تولیــد 

کــرد. خواهــد 

ایــن کارخانــه کــه بــا اســتانداردهای 
شــد  خواهــد  ســاخته  اروپایــی  روز 
تمــام امکانــات خــود را بــرای تولیــد 

پایــدار و دوســتدار محیــط زیســت بــه 
کار خواهــد گرفــت.

نارکــن تکــس یــک شــرکت خانوادگی 
اســت کــه در ســال 2۰۰۵ در ازمیــر 

تاســیس شــده اســت.

عضــو   Toygar Narbay آقــای   
هیــات مدیــره ایــن شــرکت در رابطــه 
بــا ایــن ســرمایه گــذاری جدیــد گفــت: 
“ بســیار خوشــحالیم کــه در یکــی از 
قطــب هــای آینــده صنعــت نســاجی 
ایــن  وان  شــهر  یعنــی  ترکیــه  در 
ســرمایه گــذاری را انجــام مــی دهیــم. 
در حــال حاضــر محصــوالت مــا بــه 
2۵ کشــور جهــان صــادر مــی شــود 
کــه در صــدر آن کشــورهای هلنــد، 

قــرار دارد.” آلمــان و انگلســتان 



مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۴، اسفند ۱۴۰۱ 56

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

آمار ابورنکردین زابله های نساجی … ..
راه حل چیست؟

طبــق آمارهــا در حالــی کــه نســبت 
بــه ده ســال گذشــته لبــاس هایمــان 
و  پوشــیم  مــی  کمتــر  درصــد   ۴۰ را 
مــورد اســتفاده قــرار مــی دهیــم، بــه 
طــور میانگیــن از هــر ۵ تکــه لبــاس، 
بــه  اول  ســال  همــان  در  تکــه  ســه 
نهایــت  در  و  آشــغال  هــای  ســطل 
محــل هــای دفــن زبالــه مــی رود کــه 
باعــث از بیــن رفتــن میلیاردهــا دالر 
محیــط  شــدید  آلودگــی  و  ســرمایه 

زیســتی مــی شــوند.

رونــد  ایــن  بــا  مقابلــه  هــای  راه  از 
مــواردی  بــه  تــوان  مــی  خطرنــاک 
ماننــد جــدی گرفتن صنعت بازیافت 

کاالهــای نســاجی، اســتفاده از مــواد 
اولیــه بازیافتــی در تولیــد، اســتفاده 
از بســته بنــدی هــای قابــل بازیافــت 
و اکولوژیــک، رواج خریــد و فــروش 
هــای  لبــاس  از  مجــدد  اســتفاده  و 

دســت دوم را نــام بــرد.

در همیــن راســتا برخــی از برندهــای 
مهــم پوشــاک در دنیــا در حال اجرای 
پــروژه هــای بســیار مهمــی در بخــش 
پوشــاک پایــدار و  دوســتدار محیــط 
کاالهــای  خریــداران  بــرای  هســتند 
نیــز  پوشــاک  باالخــص  و  نســاجی 
از  بیــش  موضــوع  ایــن  اهمیــت 
پیــش مشــخص شــده و بســیاری از 

ــا  خریــداران آگاه بــه نــکات مرتبــط ب
آن توجــه مــی کننــد.

از هــر پنــج تکــه لبــاس، ســه تکــه در 
ســطل زبالــه!

در بحــث تغییــرات اقلیمــی بســیاری 
از صنایــع بایــد اقدامــات پیشــگیرانه 
ای را انجــام دهنــد کــه در صــدر آنهــا 
صنعــت نســاجی و پوشــاک قــراردارد 
ــه معنــای  چــرا کــه در ایــن صنعــت ب
واقعــی کلمــه اصــراف و  زیــاده روی 
هــای غیــر ضــروری دیــده مــی شــود.

بنابــر اعــالم ســازمان هــای مرتبــط 
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ــا  ــن بخــش ت ــا مــد و فشــن مصــرف در ای ب
از 6۰ پرصــد افزایــش  ســال 2۰23 بیــش 
کننــده  نگــران  بســیار  کــه  یافــت  خواهــد 
اســت. متاســفانه امــروز پدیــده مــد ســریع 
یــا همــان فســت فشــن افــراد جامعــه از زن 
و مــرد و کــودکان را بــه خریــد و مصــرف 
کــه  کنــد  مــی  دعــوت  بیشــتر  و   بیشــتر 
ــه و  تولیــد  ــاالی مــواد اولی باعــث مصــرف ب
مقــدار زیــادی ضایعــات در مرحلــه تولیــد و 

توزیــع مــی شــود.

طبــق برآوردهــا ضــرری کــه از محــل دفــن 
ایــن  بــه  پوشــاک  و  نســاجی  ضایعــات 
 ۵۰۰ بــر  بالــغ  شــود  مــی  زده  صنعــت 
میلیــارد دالر اســت. هرســاله 1۰۰ میلیــارد 
تکــه لبــاس در دنیــا تولیــد مــی شــود کــه 
بــه طــور میانگیــن 6۰۰ میلیــون تکــه لبــاس 
در همــان ســال اول وارد ســطل هــای زبالــه 
هــای  زبالــه   2۰۰۸ ســال  در  شــوند.  مــی 
نســاجی در آمریــکا بالــغ بــر یــازده میلیــون 

تــن بــوده اســت.

ــاد در منســوجات امــا  ــا وجــود اصــراف زی ب
عالقمنــدی و توجهــات مــردم و خریــداران و 
توزیــع کننــدگان نهایــی بــه کاالهــای دارای 
دوســتدار  پایــدار و   تولیــد  هــای  برچســب 

محیــط زیســت در حــال افزایــش اســت.

طبــق آمارهــای موسســه مــک کنــزی حــدود 
6۰ درصــد از خریــداران بــه ویــژه در اروپــا 
هــای  لیبــل  بــه  خریــد  هنــگام  آمریــکا  و 
محصــول دقــت مــی کننــد و حتــی حاضرنــد 
بهــای بیشــتری بابــت آن پرداخــت کننــد.
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ماشین آالت نساجی ایتالیا: کاهش 
سفارشات برای سه ماهه چهارم ۲۰۲۲

آالت  ماشــین  سفارشــات  شــاخص 
 ،2۰22 چهــارم  ماهــه  ســه  نســاجی 
 ،ACIMIT توســط  شــده  پــردازش 
آالت  ماشــین  تولیدکننــدگان  انجمــن 
 3۵ شــدید  کاهــش  ایتالیــا،  نســاجی 
درصــدی را در مقایســه بــا دوره اکتبــر تــا 

داد. نشــان   2۰21 دســامبر 

در  نســاجی  آالت  ماشــین  سفارشــات 
بــازار داخلــی ایتالیــا 3۴ درصــد کاهــش 
یافــت، در حالــی کــه شــاخص صــادرات 
ماشــین آالت نســاجی ایتالیا 37 درصد 

کاهــش یافــت.

 Alessandro( الســاندرو زوکــی  آقــای 
اظهــار   ACIMIT رئیــس   ،)Zucchi
شــاخص  هــای  "داده  داشــت: 
چهــارم  ماهــه  ســه  بــرای  سفارشــات 
در ســه ماهــه هــای قبلــی  قبــالً  آنچــه 
در ســال 2۰22 مشــاهده شــده بــود را 
تأییــد مــی کنــد. پــس از افزایــش شــدید 
در ســال 2۰21، ایــن کاهــش سفارشــات 
بــر  عــالوه  دارد.  روانــی  جنبــه  بیشــتر 
و  روســیه  بیــن  مــداوم  جنــگ  ایــن، 
بــا آن  پیامدهــای مرتبــط  بــا  اوکرایــن، 
یــک  و  روزانــه،  تجــارت  و  تجــارت  بــر 
چارچــوب اقتصــاد کالن کــه در آن عــدم 

منفــی  تأثیــر  اســت،  حاکــم  اطمینــان 
ســفارش های  دریافــت  بــر  بیشــتری 
صادراتــی ماشــین آالت نســاجی ایتالیــا 

اســت. گذاشــته 

ماه هــای  در  آخــر  ســه ماهه  داده هــای 
اول ســال 2۰23 نیــز ادامــه دار اســت. 
کاهــش قیمــت انــرژی و تــورم، اگرچــه 
نیــز  اندکــی  امــا  باالســت،  همچنــان 
حــال،  ایــن  بــا  اســت،  یافتــه  کاهــش 
نشــانه هایی از بهبــود خفیــف در تجــارت 
شــرکت ها در جهــان دیــده مــی شــود.

آقــای الســاندرو زوکــی رئیــس انجمــن 
بایــد  "مــا  دهــد:  مــی  ادامــه   ACIMIT

بــا خــوش بینــی بــه ســال جــاری نــگاه 
انجمــن  عضــو  شــرکت های  کنیــم. 
ماشــین ســازان نســاجی ایتالیــا در حــال 
حاضــر بــر نمایشــگاه بــزرگ ایتمــا میــالن 
ITMA تمرکــز کرده انــد، ایــن نمایشــگاه 
جهانــی صنعــت ماشــین آالت نســاجی 
از ۸ تــا 1۴ ژوئــن 2۰23 در شــهر میــالن 

برگــزار خواهــد شــد. 

تولیــد  کــه  تکنولوژیکــی  نوآوری هــای 
خواهنــد  نمایشــگاه  بــه  مــا  کننــدگان 
آورد، نیــاز صنعــت نســاجی بــه پایــداری 
فزاینــده، هــم از نظــر زیســت  محیطــی 
بــرآورده  را  اقتصــادی  نظــر  از  هــم  و 

" می کنــد.
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چگونه برندهای مد یم توانند اپیداری 
را مترین کنند؟

تهیه: محبوبه قایدی

صنعــت نســاجی و مــد در حــال ایجــاد تهدیــدی از نظــر تولیــد 
مقــدار زیــادی زبالــه جامــد، آلودگــی آب و انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای اســت. عــالوه بــر ایــن، کارگــران در مواقعــی در 
معــرض مــواد خطرنــاک، دســتمزدهای ناعادالنــه پرداخــت 

شــده و ســاعات کار طوالنــی قــرار دارنــد.

بــا ایــن حــال، در ســال هــای اخیــر، پایــداری بــه یکــی مهمترین 
بحــث هــای صنعــت نســاجی جهــان تبدیــل شــده اســت. در 
حــال حاضــر بســیاری از برندهــای مــد در حــال دســت زدن 
ــه عنــوان مــد  ــا محصــوالت خــود را ب ــه ابتکاراتــی هســتند ت ب
پایــدار معرفــی کننــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر نقــش حیاتــی 
گنجانــدن پایــداری در مــدل کســب و کار خــود را نادیــده مــی 

گیرنــد.

ایــن برندهــا عمدتــاً بــر تولیــد مجموعه هایــی بــرای پاســخگویی 
بــه روندهــای در حــال تغییــر و اســتفاده از مــواد و فرآیندهــای 
ــا دو کلکســیون خــود را  متــداول تمرکــز می کننــد، امــا یــک ی
بــه عنــوان مجموعه هــای آگاهانــه یــا ســبز بیشــتر در معــرض 

دیــد قــرار میدهنــد.

برخی کارشناســان صنعت نســاجی این را به عنوان دور زدن 
مشــتری و یــا شستشــوی ســبز تلقــی مــی کننــد، اصطالحــی 
یــک  کننــده  گمــراه  و  مبهــم  نادرســت،  ادعاهــای  بــه  کــه 
شــرکت در مــورد ســازگاری بــا محیــط زیســت محصوالتــش 
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اشــاره دارد. در واقــع ایــن نــوع شــرکت هــا بــدون اصالحــات 
اساســی در پروســه تولیــد فقــط ظاهــر و پوســته ای موجــه 
بــرای خــود ایجــاد مــی کننــد و بــه دنبــال بهــره بــرداری از مزایــا 

و جنبــه هــای تبلیغاتــی تولیــد ســبز هســتند.

برخــی از برندهــا فقــط از درصــد کمــی از پنبــه ارگانیــک یــا 
پلــی اســتر بازیافتــی در ترکیــب پارچــه اســتفاده مــی کننــد 
پایــدار معرفــی مــی کننــد.  و محصــول خــود را 1۰۰ درصــد 
بیــن  پایــدار  مــد  مقولــه  در  زیــادی  اختالفــات  بنابرایــن، 
کارشناســان وجــود دارد کــه بایــد توســط شــرکت هــای معتبــر 
و قابــل اعتمــاد بــا ارزیابــی شــرکت هــای فعــال در بخــش مــد 
و فشــن تحــت جنبه هــای مختلــف پایــداری برطــرف شــود.

ــد کــه ابتکاراتــی  ــادی وجــود دارن در عیــن حــال، برندهــای زی
بــه مســئله اساســی ناپایــداری در مــدل  بــرای رســیدگی  را 
کســب و کار خــود بــه طــرق مختلــف انجــام مــی دهنــد. بــا 
بــر نتیجــه کلــی، برندهــا  درک مفهــوم مــدل کســب و کار 
مــی تواننــد بســیاری از فرآیندهــا و رویــه هــا را کــه منجــر بــه 

افزایــش ردپــای کربــن مــی شــوند حــذف کننــد.

خوشــبختانه، برخــی از طراحــان لبــاس و فشــن ابتــکار عمــل 

را بــه دســت گرفتــه انــد و بــا در نظــر گرفتــن پایــداری در مــدل 
کســب و کار خــود، راه حــل هــای بســیار خالقانــه ای را در 
اختیــار تولیــد کننــدگان قــرار مــی دهنــد تــا بــا رعایــت اصــول 
زیبایــی شــناختی و ترندهــای بــازار تولیــدات ســبز و دوســتدار 
محیــط زیســتی تولیــد کننــد کــه هــم بــه راحتــی قابــل بازیافــت 
و بازگشــت بــه طبیعــت باشــند و هــم ضــرری بــرای مصــرف 

کننــدگان نهایــی و خریــداران نداشــته باشــد.

پایــداری را مــی تــوان در ســطوح مختلــف سیســتم مــد از نظــر 
مــوارد زیــر گنجانــد:

• استفاده از مواد اولیه

• استفاده از نیروی کار

• استفاده از تکنولوژی و فرآیندها

• بسته بندی و ارتقاء محدوده محصول

• توزیع محصوالت

• پــس از اســتفاده از محصــول ماننــد مراحــل جمــع آوری و 
ــره. بازیافــت و غی

ــا مــوارد زیــر تضمیــن  برندهــای آگاه مــی تواننــد پایــداری را ب
کننــد:
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ــه دســت  ــر از مــواد اولی • اســتفاده کمت
اول و نــو در فرآینــد تولیــد

• عــدم اســتفاده از آفــت کــش هــا، مــواد 
شــیمیایی مضــر در تولیــد الیاف

یــا  فرآینــد  مــواد،  از  اســتفاده  عــدم   •
خطرنــاک هــای  تکنولــوژی 

تمامــی  در  مــواد  دادن  هــدر  عــدم   •
تولیــد مراحــل 

• عــدم اســتفاده از پالســتیک در بســته 
بنــدی

بیمــه ســالمت و پرداخــت دســتمزد   •
عادالنــه بــه نیــروی کار

• تولیــد نکــردن لبــاس هــای مــد روز و 
لبــاس هــای انــدازه خــاص

• اســتفاده مجــدد از فاضــالب و مــواد 
دفــع شــده

• اســتفاده از مهــارت هــا و مــواد محلــی 
موجــود

• اســتفاده از مــواد بازیافتــی ماننــد پنبــه 
بازیافتــی، پلــی اســتر بازیافتــی و غیره.

مصــرف  حساســیت  و  آگاهــی  ســطح 
در  مهمــی  بســیار  نقــش  کننــدگان 
دارنــد  برندهــا  از  اطمینــان  حصــول 
رعایــت  بــا  شــوند  مجبــور  آنهــا  تــا 
اســتانداردهای بــه روز و قوانیــن موجــود 
محصــوالت  تولیــد  در  فعــال  طــور  بــه 
ســبز و پایــدار نقــش خــود را ایفــا کننــد. 
ایــن آگاهــی بــه همــان انــدازه از طــرف 
ــاز اســت. ــز مــورد نی ــدگان نی ــد کنن تولی

مــواردی کــه مصــرف کننــدگان کاالهــای 
نســاجی و پوشــاک بایــد دنبــال کننــد:

کمتــری خریــداری  پوشــاک  و  لبــاس   •
کننــد

• خریــد پوشــاک دســت دوم در جامعــه 
تبلیــغ شــود

• برخــی لبــاس هــا ماننــد لبــاس عــروس 
را مــی توانیــد بــه صــورت اجــاره ای تهیــه 

کنید

خــود  بــرای  سفارشــی  هــای  لبــاس   •
شــید بپو

بــادوام،  کالســیک  مــد  پوشــاک   •

کنیــد  انتخــاب  را  طوالنــی  و  مانــدگار 
در  باشــد  گــران  هــم  کمــی  هرچنــد 
شماســت. ســود  بــه  مــدت  طوالنــی 

• لبــاس هــای قدیمــی را بــه خیریــه هــا و 
نیازمنــدان اهــدا کنیــد

امــکان  تــا حــد  را  لبــاس هــای خــود   •
کــه  دوســتان  و  فامیــل  از  افــرادی  بــا 
بــا دغدغــه هــای محیــط زیســتی شــما 

کنیــد عــوض  هســتند  همســان 

• فــروش لبــاس هــای قدیمــی در برخــی 
ســایت هــای اینترنتــی

• لبــاس هــا را تــا حــد امــکان مراقبــت و 
تعمیــر کنیــد، و مــورد اســتفاده مجــدد و 
چرخــه مجــدد کنیــد و مثــال تنهــا بــا یــک 
ســوراخ کوچــک قابــل رفــو دور نیندازیــد.

اتخــاذ  کــه  گرفــت  نتیجــه  تــوان  مــی 
ابتــکارات کوچکتــر و ســاده تــر هــم از 
ســوی مصــرف کننــدگان و هــم از ســوی 
برندهــا مــی توانــد راه درازی در حفاظت 

از کــره زمیــن داشــته باشــد.
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تحریریه مجله نساجی کهن

فست فشن یا مد رسیع چیست؟
مقابله اب اثرات منیف مد رسیع

ــه صرفــه،  ــزرگ و مدهــای مقــرون ب در عصــر پیشــنهادهای ب
تعــداد بســیار کمــی از مــردم بــه ایــن فکــر مــی کننــد کــه دقیقــاً 
چگونــه بــه آخریــن ســبک هــا و روندهــا دســت پیــدا می کنیم، 
ــا در  ــا کمتریــن قیمــت در فروشــگاه هــای اطــراف ی آن هــم ب
ســایت هــای تجــارت الکترونیکــی مــورد عالقــه بــدون هیــچ 
زحمتــی. گاهــی اوقــات، تولیــد پوشــاک مســتلزم ســختی هایی 
اســت کــه کارگــران در انتهــای زنجیره هــای عرضــه مــد ســریع 

متحمــل می شــوند.

صنعــت مــد یکــی از پنــج صنعــت بــزرگ در جهــان اســت کــه 
ارزش کلــی آن حــدود 1.7 تریلیــون دالر در سراســر جهــان 
اســت. 2 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را تشــکیل 
مــی دهــد. میلیــون هــا نفــر را اســتخدام مــی کنــد و از اقتصــاد 
بســیاری از کشــورها حمایــت مــی کنــد. امــا ایــن صنعــت در 
دو دهــه اخیــر بــه دلیــل ظهــور مــد ســریع بــه طــور فزاینــده 
ای مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. از ســال 2۰22، مــد ســریع 

حــدود 1۸ درصــد از صنعــت مــد جهانــی را تشــکیل مــی دهــد.

و  هــای جدیــد  لبــاس  کــه  اســت  مــد ســریع  ایــن صنعــت 
مقــرون بــه صرفــه را در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار مــی 
دهــد. همچنیــن کمــک قابــل توجهــی بــه اقتصــاد جهانــی مــی 
کنــد. 3۰۰ میلیــون نفــر در سراســر جهــان مشــغول بــه کار 
هســتند. همچنیــن بــه کشــاورزان و کارگــران در فقیرتریــن 

کشــورهای جهــان اشــتغال مــی دهــد.

بازیافت لباس
فست فشن یا مد سریع چیست؟

فــروش  و  تولیــد  طراحــی،  بــه  ســریع«  »مــد  اصطــالح 
لباس هایــی اطــالق می شــود کــه بــر تولیــد ســریع حجــم قابــل 
توجهــی از لباس هــا در مــدت زمــان کوتــاه تمرکــز دارد. مــد 
کــم هزینــه در اواخــر دهــه 199۰ و اوایــل دهــه 2۰۰۰ بــا ظهــور 
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اینترنــت، مصــرف گرایــی و فنــاوری بــه 
اوج خــود رســید.

در اینجــا، تولیــد لبــاس متکــی بــر تقلیــد 
از روندهــای فعلــی و اســتفاده از مــواد 
گزینــه  ارائــه  بــرای  پاییــن  کیفیــت  بــا 
مصــرف  بــه  صرفــه  بــه  مقــرون  هــای 
ایــن  حــال،  ایــن  بــا  اســت.  کننــدگان 
ــار اجتماعــی  ــرات فاجعه ب ــه تأثی منجــر ب
و زیســت  محیطــی می شــود کــه باعــث 
اوقــات  گاهــی  و  گســترده  آســیب های 
آســیب  یــا  کارگــران  اســتثمار  حتــی 

می شــود. حیوانــات  بــه  رســاندن 

امــروزه صنعــت مــد بیــش از ۸ درصــد از 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای جهــان را بــه 
خــود اختصــاص مــی دهــد. ایــن شــرکت 
 CO2 مســئول انتشــار 1.7 میلیــارد تــن

در سراســر جهــان اســت. بــا نــرخ فعلــی، 
انتظــار مــی رود ایــن رقــم تــا ســال 2۰3۰ 

۵۰ درصــد افزایــش یابــد.

همچنیــن بــه مقــدار زیــادی از زباله هــای 
نســاجی کــه در محل هــای دفــن زبالــه 
یــا ســوزانده می شــوند، کمــک می کنــد. 
عــالوه بــر ایــن، این صنعــت 2۰ درصد از 
فاضــالب جهــان را تولیــد مــی کنــد )چــو، 
چارچــوب  کــه  کشــورهایی  در   .)2۰21
هــای نظارتــی در مــورد رنــگ هــای ســمی 
یــا مــواد تجدیــد ناپذیــر ندارنــد، کارخانــه 
هــای فســت فشــن کــوه هایــی از زبالــه و 

آلودگــی ایجــاد مــی کننــد.

افزایش مصرف گرایی
افزایــش  اخیــر،  زمان هــای  در 
افزایــش  بــا  همــراه  مصرف گرایــی، 

همتــراز  رونــد  بــه  مصرف کننــده  نیــاز 
دارد.  وجــود  جهــان  نقــاط  ســایر  بــا 
و  ارزان تــر  کاالهــای  مصرف گرایــی 
ســریع تری را می طلبــد، کــه منجــر بــه 
انطبــاق مدل هــای تجــاری خطــی توســط 
اســت. شــده  شــرکت ها  از  بســیاری 

ســریع،  مــد  لباس هــای  تولیــد  بــرای 
می کننــد  ســعی  معمــوالً  برندهــا 
هزینه هــای خــود را تــا حــد امــکان پاییــن 
نگــه دارنــد. اگــر یــک شــرکت خریــدار 
و  را ســریع تر  ارزان تــر  لبــاس  تقاضــای 
ســریع تر کنــد تــا بتوانــد بــا مشــتریان 
عرضه کننــدگان  بمانــد،  مرتبــط  خــود 
را  خــود  قیمت هــای  اســت  ممکــن 
را  خــود  تــا کســب وکار  کاهــش دهنــد 

دهنــد. ادامــه 
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ایــن منجــر بــه یــک اثــر دومینویــی در 
زنجیــره تامیــن مــی شــود، بــه ایــن معنــی 
تامیــن  پاییــن زنجیــره  کــه کارگــران در 
اغلــب مجبورنــد ســاعت هــای طوالنــی 
بــا دســتمزد بســیار کمــی، گاهــی اوقــات 

تــا 1.۸ دالر در روز کار کننــد.

ایــن یــک واقعیــت شــناخته شــده اســت 
صنایــع  بــرای  کار  نیــروی  هزینــه  کــه 
در  و  نوظهــور  کشــورهای  در  تولیــدی 
حــال توســعه در مقایســه بــا کشــورهای 
یافتــه کمتــر اســت و صنعــت  توســعه 
مــد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. 
از  ویتنــام  و  چیــن  هنــد،  بنــگالدش، 
اکثــر  کــه  هســتند  کشــورهایی  جملــه 
ــه کشــورهای  مدهــای فســت فشــن را ب

توســعه یافتــه صــادر مــی کننــد.

تاثیرات منفی فست فشن
یکــی از نتایــج مــد ســریع، کار اجبــاری 
مجبورنــد  کارگــران  آن  در  کــه  اســت، 
ــا دســتمزد کــم  ــی ب ســاعت هــای طوالن
یــا بــدون دســتمزد اضافــی کار کننــد. 
در برخــی مــوارد، کارگــران حتــی ممکــن 
جلوگیــری  خــود  شــغل  تــرک  از  اســت 

دلیــل  بــه  اســت  ممکــن  زیــرا  کننــد 
بدهــی، قــرارداد یــا اجبار محدود شــوند. 
ایــن آنهــا را در چرخــه فقــر قــرار مــی دهد 
و آنها را در برابر ســایر اشــکال اســتثمار 

ــد. ــر مــی کن آســیب پذیرت

ثانیــاً، زنــان بــاردار شــاغل در صنعــت 
پوشــاک اغلــب از مرخصــی زایمــان خــود 
مــی  مــی شــوند. تخمیــن زده  محــروم 
شــود که ۸۰ درصد کارگران پوشــاک زن 
هســتند. مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه 
ــرای همــان شــغل حقــوق  ــان اغلــب ب زن
کمتــری نســبت بــه مــردان دریافــت مــی 
کننــد. بــه دلیــل مهلــت هــای فشــرده 
شــود،  رعایــت  بایــد  کــه  خریــداران 
کارگــران گاهــی اوقــات از اســتراحت و 
مرخصــی پزشــکی محــروم مــی شــوند.

بــرای کشــاورزانی کــه مــواد خــام )پنبــه( 
تولیــد  تامیــن  زنجیــره  انتهــای  در  را 
مــی کننــد، مشــکل مالــی ایجــاد شــده 
توســط تســلط شــرکت بــر تجــارت پنبــه 
و بدهــی ناشــی از ســرمایه گــذاری در 
کــش  حشــره  قیمــت،  گــران  کودهــای 
اصــالح  هــای  دانــه  و  تجهیــزات  هــا، 

اســت. ژنتیکــی  شــده 

کــه کارخانجــات نســاجی  در مناطقــی 
موضــوع  دارنــد،  حضــور  پوشــاک  و 
مطــرح  نیــز  زیســت  محیــط  آلودگــی 
اســت. رنگ هــای خطرنــاک بــه داخــل 
و  می شــوند  تخلیــه  محلــی  آب هــای 
محلــی  مــردم  توســط  آن هــا  مصــرف 
ســالمتی  شــدید  مشــکالت  بــه  منجــر 
رشــدی  ناتوانی هــای  و  ســرطان  ماننــد 
شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، کمبــود آب 
و آلودگــی زمیــن هــای حاصلخیــز را بــه 

دارد. دنبــال 

در طــول همــه گیــری کرونــا یــا همــان 
داشــت  وجــود  مــواردی   ،19 کوویــد 
تولیدکننــدگان  و  خرده فروشــان  کــه 
ارزش  بــه  سفارشــات  الکترونیکــی 
میلیاردهــا دالر را لغــو یــا کاهــش دادنــد. 
از  کــه  بــود  هایــی  لبــاس  شــامل  ایــن 
قبــل ســاخته شــده بــود و آمــاده ارســال 
اســت  مرســوم  حاضــر  حــال  در  بــود. 
کــه برندهــا فقــط پــس از تحویــل اقــالم 

کننــد. مــی  پرداخــت  هزینــه 
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ایــن امــر تامیــن کننــدگان و کارکنــان آنهــا را در موقعیتــی 
ناپایــدار و آســیب پذیــر قــرار مــی دهــد. ایــن امــر منجــر بــه 
تعطیلــی کارخانه هــا و از دســت دادن قابــل توجــه شــغل بــرای 
بســیاری از کارگــران پوشــاک شــده اســت و گروهــی را کــه 
ــه فقــر و  ــد ب ــد قــرار گرفته ان در حــال حاضــر در معــرض تهدی

ســختی بیشــتری ســوق داده اســت.

چه کاری می توان انجام داد؟
در دوره پــس از همــه گیــری کرونــا، زنجیــره تامیــن ممکــن 
اســت محلی تــر شــود زیــرا شــرکت ها متوجــه می شــوند کــه 
تولیــد خــارج از کشــور در طــول یــک بحــران چقــدر غیرقابــل 
پیش بینــی اســت. ایــن ممکــن اســت منجــر بــه زنجیــره تامیــن 
اســت  امــا همچنیــن ممکــن  تــر شــود،  و شــفاف  پایدارتــر 
بــه مشــاغل تولیــدی وابســته  افــرادی کــه  بــرای  بیــکاری را 

هســتند طوالنــی کنــد.
تــالش  در   )NGO( غیردولتــی  ســازمان های  و  دولت هــا 
هســتند تــا از اســتثمار کارگــران جلوگیــری کننــد. برخــی از 
اقدامــات آنهــا شــامل بهبــود شــرایط عملیاتــی کارخانــه و ارائــه 
آمــوزش بیشــتر بــه کارگــران در مــورد حقــوق خــود اســت. آنهــا 
را بررســی کــرده و  گــزارش هــای ســوء اســتفاده  همچنیــن 

اقدامــات الزم را انجــام مــی دهنــد.

آنهــا همچنیــن بــا گــروه هــای دیگــر بــرای افزایــش آگاهــی در 

مــورد ایــن موضــوع و فشــار بــرای تغییــر کار مــی کننــد. ایــن 
اقدامــات در حــال بــه نتیجــه رســیدن هســتند، امــا هنــوز راه 
زیــادی در پیــش اســت. بایــد فشــار بیشــتری بــر شــرکت ها 
دولت هــا  و  دهنــد  تغییــر  را  خــود  رویه هــای  تــا  شــود  وارد 
اقدامــات بیشــتری بــرای حمایــت از حقــوق کارگــران انجــام 

دهنــد.

مصرف کنندگان چه کاری می توانند انجام دهند؟
ــرای مصــرف بیشــتر، اصــالح عــادات  فشــار مــداوم جامعــه ب
خریــد را دشــوار مــی کنــد. بنابرایــن، مصــرف کننــدگان بایــد از 
برندهــا بخواهنــد کــه زنجیــره تامیــن خــود را شــفاف کنند. این 
بــه کارگــران پوشــاک، اتحادیه هــا و ســازمان های غیردولتــی 
کمــک می کنــد تــا از کســب  و کارهــای پوشــاک بخواهنــد بــرای 
پایــان دادن بــه ســوء اســتفاده ها و کمــک بــه کارمنــدان در 

دســتیابی بــه راه حــل اقــدام کننــد.

مصــرف کننــدگان بایــد خــود و همچنیــن دوســتان و خانــواده 
خــود را در مــورد مــد ســریع و مصــرف گرایــی آمــوزش دهنــد. 
لبــاس بخرنــد و مطمئــن  نیــاز  بایــد فقــط در صــورت  آنهــا 
باشــند کــه اغلــب آنهــا را خواهنــد پوشــید. آنهــا بایــد لبــاس 
هــای تکــراری را بپذیرنــد و از مــارک هــای اخالقــی حمایــت 
کننــد و صرفــه جویــی در لبــاس را ترجیــح دهنــد و اگــر قــرار 
نیســت بیــش از یــک بــار لبــاس خــود را بپوشــند مــی تواننــد 

آن را اجــاره کننــد.



Head office:
RANGDANEH SIRJAN Co.

1st Floor, No. 24 , 8th Alley,
Pakestan St. Dr. Beheshti Ave., Tehran 1531713913 IRAN
TEL. : (+98-21) 88750618 (10 Lines)
FAX : (+98-21) 88741530 , (+98-21) 88750602
 
Factory office:
Factory: No.27-28-49-50 Industrial zone, 
Sirjan Special Economic zone, Sirjan-IRAN
TEL. : (+98-344238) 2023 (5 Lines)
FAX : (+98-344238) 2027
Skype: RANGDANEHSIRJAN

Web Site: Http://www.rangdaneh.ir

E-mail:  info@rangdaneh.com

Direct CP
One- Step (short Spinning)
Two-Step

One- Step (short Spinning)
Two-Step

One- Step (short Spinning)
Two-Step

One- Step electrospinning

Textile
Bags, Sacks, Jumbo Bag PP, Carpet,

Fibers & Filament Yarns
PET Staple Fibers:

PP Staple Fibers:

PA Staple Fibers:

PVA Staple Fibers:

POY/FDY: ATY, TFO, Carpet, Upholstery, Tapestry, Socks,
The Textile and Clothing Sports
BCF/CF: Used in the production of carpet, the method of
production:
CUT, LOOP, CUT/LOOP, FACE TO FACE, WOVEN CARPET

Non-woven 
Spun Bond, Melt Blown, Needle Punch, SS, SMS, SMMS
(Food Contact)
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بــرای  تــالش  و  حساســیت  کــه  هرچنــد 
محیــط  و  پایــدار  محصــوالت  تولیــد 
زیســت بیــش از یــک دهــه اســت کــه در 
کشــورهای اروپایــی و آمریــکا مــورد توجــه 
ســال  چنــد  در  امــا  اســت  گرفتــه  قــرار 
زیســتی  محیــط  مشــکالت  بــا  گذشــته 
و  آب  تغییــرات  شــدن  جــدی  و  متعــدد 
بــه  توجــه  کرونــا  گیــری  همــه  و  هوایــی 
ایــن مســاله دو چنــدان شــده و بســیاری 
توزیــع  و  تولیــد کننــدگان، خریــداران  از 
پوشــاک  و  نســاجی  کاالهــای  کننــدگان 
توجــه بــه تولیــد پایــدار و محیــط زیســت را 

انــد. در صــدر توجــه خــود قــرار داده 

توجه به تولید اپیدار و محیط 
زیست، ترند جدید در صنعت نساجی 

و اپرچه پلوش

 Kolunsağ هــا  شــرکت  ایــن  از  یکــی 
Muflon اســت کــه بــا میانگیــن ظرفیــت 
در  متــر   2,7۰۰,۰۰۰ ســاالنه  تولیــد 
تاسیســات یکپارچــه فنــاوری پیشــرفته و 
تیــم متخصــص خــود، از ســال 1933 در 
در  ترکیــه  پیشــرو  تولیدکننــدگان  میــان 

اســت. بــوده  نســاجی  صنعــت 

کننــده  تولیــد  اولیــن  موفــالن،  شــرکت 
"پارچــه پلــوش ضــد شــعله" بــا باالتریــن 
گــروه  بــرای  را  گوســفند  پشــم  کیفیــت 
و  ترکیــه  در  محصــوالت  مختلــف  هــای 

بخــش  در  کــه  کنــد.  مــی  تولیــد  جهــان 
هــای مختلــف از جملــه پوشــاک، کفــش، 
لــوازم  و   خانگــی  منســوجات  دمپایــی، 
داخلــی منــزل و خــودرو، فیلترهــای تهویــه 
مطبــوع، غلطــک رنــگ، لــوازم التحریــر، 
اســباب بــازی، پتــو، محصــوالت کــودک، 
جانبــی  لــوازم  و  خانگــی  منســوجات 
بــر  عــالوه  دارد.  گســترده  کاربردهــای 
ایــن، Kolunsağ Muflon نیــز ظرفیــت 
تولیــد محصــوالت بــر اســاس خواســته هــا 
و طــرح هــا و رنــگ هــای دلخــواه مشــتری 

دارد. را 
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داشــتن  بــا   Kolunsağ Muflon
 ،9۰۰1 ISO گواهینامــه مدیریــت کیفیــت
نــه تنهــا محصوالتــی را بــرای نزدیــک بــه 
۵۰ درصــد از بــازار داخلــی ترکیــه عرضــه 
مــی کنــد، بلکــه بــه تمامــی بخــش هــای 
و  روســیه  بالــکان،  اروپــا،  در  کاربــران 
مــی  را صــادر  خاورمیانــه کاالهــای خــود 

کنــد.

لطــف  بــه  کــه   Kolunsağ Muflon
نــوآوری هــای خــود در زمینــه فنــاوری هــای 
تولیــد پشــم گوســفند، تولیــد ســازگار بــا 
مــی  انجــام  را  کارآمــد  و  زیســت  محیــط 
دهــد، بــا گســترش ســریع ســهم صــادرات 
در  مهمــی  نقــش  دارد  قصــد  خــود، 

ایفــا کنــد. المللــی  بیــن  بازارهــای 

نــرخ  افزایــش  بــا   Kolunsağ Muflon
صــادرات تولیــد فعلــی خــود و پیشــرفت 
ــد  ــک برن ــه ی ــل شــدن ب ــرای تبدی ســریع ب
اروپــا، شــمال آفریقــا  پیشــرو در شــمال 
و قفقــاز، بــه اقتصــاد ملــی ترکیــه کمــک 
مــی کنــد. ایــن شــرکت ظرفیــت تولیــد و 
فــروش بــا باالتریــن کیفیــت محصــول را 

بــا معقــول تریــن قیمــت در بازارهــای بیــن 
المللــی ارایــه مــی دهــد و تنهــا از "مــواد 
اولیــه 1۰۰٪ ســاخت ترکیــه" اســتفاده مــی 

ــد. کن

راز موفقیــت Kolunsağ Muflon یــک 
رویکــرد تولیــد و مدیریــت اســت کــه حــول 
محــور مشــتری مــداری، فناوری پیشــرفته، 
نوآوری و کارایی متمرکز اســت. در نتیجه 
بــا   Kolunsağ Muflon رویکــرد،  ایــن 
بزرگتریــن برندهــای جهــان در بخــش هــای 
صنعتــی و نســاجی و پوشــاک همــکاری 
دارد و یکــی از برندهــای شــناخته شــده 

ترکیــه در بازارهــای بیــن المللــی اســت.

پارچه پلوش چیست؟

)Plush Fabric(، گرفتــه  پلــوش  پارچــه 
شــده از لغت فرانســوی peluche، نوعی 
پارچــه پــرزدار، یــا کــرک دار مــی باشــد کــه 
پرزهــای آن در مقایســه بــا پارچــه هــای 
ــر مــی باشــند. ایــن پارچــه  مخمــل بلنــد ت
از شــبکه ای از نــخ هــا بــا الیــاف طبیعــی 
یــا مصنوعــی تشــکیل شــده اســت. پارچــه 
پارچــه  هــای  نــام  بــا  بــازار  را در  پولیــش 
مــی  نیــز  نیوســافت  پارچــه  و  ولســفات 
هایــی همچــون  زمینــه  در  کــه  شناســند 
عروســک ســازی، لبــاس و کاالی خــواب 

کاربــرد فراوانــی دارنــد.
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برریس ابزار جهاین کاله و تولیدکنندگان برتر

بــازار کاله و پوشــش ســر همــواره بــازاری داغ و  جــذاب بــرای 
تولیــد کننــدگان محصــوالت نســاجی بــوده اســت.

بــازار کاله )headwear( کــه شــامل انــواع کاله زمســتانی، 
و  حصیــری  هــای  کاله  هدبنــد،  اســپورت،  کاله   Beanies
ســایر محصــوالت مرتبــط مــی شــود بــا رشــد مــد و فشــن در 
ســال هــای اخیــر از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار بــوده. دیگــر 
ــا اســتفاده در مهمانــی  اســتفاده از کاله بــه فصــل ســرما و ی
هــای خــاص و ویــژه محــدود نمــی شــود و اســتفاده از کاله بــه 
جزیــی از مــد و عــادات لبــاس پوشــیدن مــردم جامعــه تبدیــل 

شــده اســت.

بــا افزایــش جمعیــت شــهری انتظــار مــی رود مــد و فشــن نیــز 
افزایــش پیــدا کنــد. در حــال حاضــر ۵۵ درصد جمعیت جهان 
در شــهرها ســکونت دارنــد و تــا ســال 2۰۵۰ پیــش بینــی مــی 
ــد. اســتفاده  ــدا کن ــه 67 درصــد افزایــش پی ــن رقــم ب شــود ای
از پوشــش هــای غیــر رســمی در بیــن همــه اقشــار جامعــه 
نســبت بــه ده ســال پیــش مشــهود اســت و کاله در پوشــش 
غیــر رســمی جوانــان و ســایر افــراد جامعــه یــک عنصــر مهــم 

بــه شــمار مــی رود.

یــک بررســی جالــب در آمریــکا اســتفاده از انــواع کاله در 
طبقــه هــای ســنی مختلــف جامعــه را مــورد بررســی قــرار داده 

اســت کــه در زیــر مشــاهده مــی کنیــد:

کهنساالن )19۴۵-196۴( : ۵.1 درصد

میانساالن )196۵-1979( : 1۵.2 درصد

جوانان )19۸۰-1999( : 3۰.6 درصد

نوجوانان )متولدین بعد از سال 2۰۰۰( : ۵۵.۸ درصد

از مهمتریــن بازیگــران بــازار انــواع کاله مــی تــوان شــرکت 
ــرد: ــام ب ــر را ن هــای زی

Adidas AG

New Era Cap

Nike Inc

Pipolaki
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Under Armour Inc

بخــش دیگــری کــه در ســالهای اخیــر بارشــد بســیار خوبــی 
روبــرو بــوده لبــاس هــای ورزشــی و بــه دنبــال ان فــروش انــواع 
هــد بنــد و کاله هــای ورزشــی )sports cap market( اســت 
کــه فرصــت خوبــی بــرای تولیــد کننــدگان ایــن نــوع کاله و 
برندهــای مشــهور ماننــد نایــک آدیــداس و … ایجــاد کــرده 

اســت. 

ورزش هایــی ماننــد تنیــس ، گلــف، بیــس بــال، کریکــت و 
چــوگان ورزش هایــی هســتند کــه بــه طــور مســتقیم اســتفاده 
گــذار  تاثیــر  بهتــر ورزشــکار  بازدهــی  و  از کاله در عملکــرد 
اســت و مصــرف باالیــی از کاله را بــه خــود اختصــاص مــی 

دهــد.

بزرگتریــن بــازار هــای مصــرف انــواع کاله در جهــان آمریــکای 

شــمالی، روســیه و آســیا هســتند و آفریقــا و آمریــکای جنوبــی 
کمتریــن ســهم را دارنــد.

همانطــور کــه در ســالهای اخیــر نفــوذ بســیار ســریع علــم و 
ــوژی در صنعــت نســاجی و پوشــاک مصــرف کننــدگان  تکنول
را شــگفت زده کــرده اســت در بخــش تولیــد انــواع کاله نیــز 
بــرای  نــوآوری  ابتــکارات و  بــه  شــرکت هــای زیــادی دســت 
تولیــد محصــوالت جدیــد و بــا کاربــری بهتــر را آغــاز کــرده انــد.

در ایــن بخــش اســتفاده از الیــاف و نــخ هــای قابــل بازیافــت 
مجــدد، تولیــد کاله بــا الیــاف بازیافتــی، تولیــد کاله از چــرم 
هــای وگان و ارگانیــک و ترکیــب کاله بــا سنســورهای خــاص 
انــدازه گیــری گرمــا و رطوبــت بــدن و … در صــدر ایــن نــوآوری 
هــا هســتند و بــه طــور مســتقیم بــه تجربــه کاربــری بهتــر بــرای 
مصــرف کننــده و حفــظ محیــط زیســت کمــک هــای شــایانی 

مــی کننــد.
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صنفــی  مقامــات  اظهــارات  بنابــر 
وضعیــت  عیــد  شــب  پوشــاک  بــازار 
مناســبی نــدارد؛ فعــاالن بــازار پوشــاک 
ایــن  قاچــاق  بــا  مبــارزه  کــه  معتقدنــد 
صــورت  بــه  می بایســت  کاالیــی  گــروه 
پیوســته ادامــه یابــد. بــه گفتــه ســعید 
قدیــری، دبیــر اتحادیــه تولیدکننــدگان 
طرح هــای  پوشــاک،  صادرکننــدگان  و 
مبــارزه بــا قاچــاق بایــد اســتمرار داشــته 
باشــد چــرا کــه حجــم قاچــاق پوشــاک 
حجــم زیــادی اســت و در حــال حاضــر 
بیــش از 3 میلیــارد دالر قاچــاق پوشــاک 
در کشــور داریــم. بــا توجــه بــه بــاال بــودن 
اســتمرار  صرفــا  پوشــاک  قاچــاق  آمــار 
ــد  داشــتن ایــن طــرح اســت کــه می توان
از قاچــاق پوشــاک جلوگیــری کنــد، امــا 
در حــال حاضــر ایــن طــرح متوقــف شــده 

اســت.

چــرا وضعیــت فعلــی مبــارزه بــا قاچــاق 
پوشــاک رضایــت بخــش نیســت؟

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  دبیــر 
ایــن  از  پیــش  پوشــاک  صادرکننــدگان 
قاچــاق  بحــث  اگــر  بــود:  کــرده  اعــالم 
در دو حــوزه بررســی شــود یکــی بحــث 
ــه کشــور اســت و دیگــری  واردات کاال ب
بحــث عرضــه آن در بــازار اســت کــه هــر 
دو بایــد بــا هــم بررســی شــود. غیــر از 

حمله بنگالدیش ها به ابزار 
پوشاک شب عید
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قانونــی  غیــر  کامــال  کــه  قاچــاق  بحــث 
بــی  امــا  قانونــی  واردات  بحــث  اســت 
ــه هــا  ــه نیــز وجــود دارد کــه ایــن روی روی
شــامل گــذر مــرزی، ملوانــی، مســافری و 
مناطــق آزاد هســتند کــه شــکل قانونــی 
دارنــد و بــه صــورت فلــه ای کاالهــای از 

می شــوند. کشــور  وارد  مراجــع  ایــن 

کشــور  در  کاالهــا  عرضــه  دوم  بحــث 
اســت چــرا کــه ایــن کاالهــا بــه صــورت 
غیــر قانونــی وارد کشــور شــده و فــروش 
محســوب  تخلــف  نوعــی  نیــز  آن هــا 
بگوییــم  بخواهیــم  اینکــه  می شــود. 
وجــود  کافــی  عــزم  حــوزه  ایــن  در  چــرا 
ــچ کــدام از  ــد گفــت مــا در هی ــدارد بای ن
حوزه هــای مصرفــی موجــود در کشــور 
عــزم کافــی نداریــم و متاســفانه یکــی 
از مهــم تریــن دالیــل ایــن موضــوع نبــود 

اســت. شــفافیت 

جاللــی قدیــری گفــت: در حــوزه پوشــاک 
شــفافیت  عــدم  باعــث  کــه  عاملــی 
می شــود، بحــث اجــرای ناقــص قانــون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و صندوق هــای 
فروشــگاهی اســت. در صورتــی کــه ایــن 
قوانیــن بــه درســتی انجــام شــود و رویــه 
نیــز  کشــور  در  پوشــاک  واردات  هــای 
اصــالح شــود تــا حــد زیــادی از فضــای 
پوشــاک بــه شــفافیت خواهــد رســید و 
واردات قاچــاق پوشــاک بــه کشــور نیــز 

کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

کمبــود مــواد اولیــه در صنعــت نســاجی 
و پوشــاک

مقــدم،  راســتا، محمدعلــی  در همیــن 
در  نســاجی  و  پوشــاک  فعــال صنعــت 
خصــوص وضعیــت بــازار پوشــاک شــب 
بــزرگ  اتفــاق  دو  امــروزه  گفــت:  عیــد 

بــرای بــازار پوشــاک شــب عیــد قبــل از 
اســت.  رخ داده  ارز  نــرخ  گران شــدن 
بــه  اســت  تورمــی  رکــود  اول  موضــوع 
اختیــار  در  اولیــه  مــواد  کــه  معنــا  ایــن 
نمی گیــرد؛  قــرار  پوشــاک  تولیدکننــده 
زیــرا بــه دلیــل قطــع گاز و بــرق، مــواد 
اســت.  شــده  کمبــود  دچــار  اولیــه 
همچنیــن بــه دلیــل موانــع بانکــی و ارزی 
اولیــه و  امــکان واردات به موقــع مــواد 
الیافــی همچــون پنبــه امکان پذیــر نبــوده 

اســت.

مــواد  کمبــود  بــا  از طرفــی  افــزود:  وی 
باالتــر  عرضــه  از  تقاضــا  میــزان  اولیــه 

رفتــه؛ بنابرایــن قیمــت تمــام شــده کاال 
افزایــش پیــدا کــرده و دچــار رکــود تورمــی 
ــده  خواهیــم شــد. همچنیــن مصرف کنن
نهایــی بــه دلیــل محدودیت هــای میــزان 
درآمــد نمی توانــد بــرای شــب عیــد لبــاس 
بزرگ تریــن  ایــن  کنــد.  تهیــه  مناســب 
مشــکلی اســت کــه کارخانه هــای تولیــد 
نــرم  پنجــه  و  دســته  آن  بــا  پوشــاک 

می کننــد.

مقــدم ادامــه داد: اگــر تولیدکننــدگان 
ــا کاهــش کیفیــت محصــوالت قیمــت  ب
تمــام شــده را نیــز کاهــش دهند، در این 
صــورت مصرف کننــده، از آن محصــول 
تولیدکننــدگان  و  بــود  نخواهــد  راضــی 
هیچــگاه بــا ایــن کار اعتبــار برنــد خــود را 
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خدشــه دار نمی کننــد.

ــه  هجــوم پوشــاک قاچــاق بنگالدشــی ب
بــازار شــب عیــد

ایــن فعــال صنعــت پوشــاک اظهــار کــرد: 
معضــل بــزرگ بعــدی ایــن اســت کــه بــا 
کاهــش تولیــدات داخلــی، خریدوفروش 
پوشــاک دســت دوم بنگالدشــی هــر روز 

در حــال گســترش اســت

وی در خصــوص میــزان قاچــاق صنعــت 
بــا کاهــش  نســاجی در کشــور گفــت: 
میــزان تولیــد از حــدود ۵ میلیــارد دالر 
گــردش بــازار پوشــاک، 2.۵ میلیــارد دالر 
قاچــاق  و  بی رویــه  واردات  به صــورت 

می گیــرد. صــورت 

اولیــه  مــواد  اگــر  داد:  ادامــه  مقــدم 
اختیــار  در  نیــاز  به انــدازه  و  به موقــع 
کارخانه  هــای تولیــد پوشــاک قــرار گیــرد، 
بــازار  نیــاز  از  درصــد   ۸۵ می توانیــم 
پوشــاک را بــا تولیــدات داخلــی تأمیــن 
 ۵ باقی مانــده  درصــد   1۵ از  کنیــم. 
درصــد افــرادی هســتند کــه بــه دنبــال 
پوشــاک الکچــری و گران قیمــت هســتند 
کــه از خــارج کشــور تهیــه می کننــد و 1۰ 
درصــد نیــز افــرادی هســتند کــه توانایــی 
خریــد پایینــی دارنــد و پوشــاک خــود را از 

می کننــد. تهیــه  مرزهــا 

ایــن فعــال صنعت نســاجی در خصوص 
آمــار قاچــاق در کشــور اظهــار داشــت: 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز آمــار 
۸۰۰ میلیون دالر را برای قاچاق پوشاک 
ارائــه کــرده اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد 
کــه میــزان واقعــی قاچــاق بســیار باالتــر 

طرفــی  از  باشــد.  شــده  اعــالم  رقــم  از 
بــه  قاچــاق  پوشــاک  اینکــه  دلیــل  بــه 
روش هــای مختلــف کولبــری، تــه لنجــی 
و مبــادی مختلــف وارد کشــور می شــود، 
نمی تــوان میــزان دقیقــی از آمــار قاچــاق 

پوشــاک ارائــه کــرد.

اعمــال  از  انتقــاد  بــا  پایــان  در  وی 
سیاســت های غلــط در بــازار پوشاســک 
گفــت: ممنوعیــت واردات و همچنیــن 
بــا  مبــارزه  برخوردهــای ضعیــف ســتاد 
در  انــدازه  یــک  بــه  ارز  و  کاال  قاچــاق 
ایجــاد قاچــاق پوشــاک در کشــور نقــش 

دارنــد.

نقــش مهــم قاچــاق در نابســامانی های 
بــازار ارز

ــا نوســانات  ــازار ارز ب ــر ب در روزهــای اخی
زیــادی روبــرو شــده و ایــن موضوع باعث 

نگرانــی اکثــر مــردم شــده اســت. برخــی 
از کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد کــه 
گســترش اقتصــاد زیرزمینــی و افزایــش 
حجــم قاچــاق می توانــد موجــب خــروج 
ارز از کشــور شــده و فشــار سمت تقاضا 
را افزایــش دهــد. همیــن موضــوع عامــل 
مهمــی در جهــت ایجــاد تقاضــای کاذب 

در بــازار ارز شــده اســت.

اتــاق  رئیــس  حریــری،  مجیدرضــا 
بــه  اشــاره  بــا  چیــن  و  ایــران  بازرگانــی 
وضعیــت  در  قاچــاق  مســئله  نقــش 
»هــر  می گویــد:  ارز  بــازار  نابســامان 
یــک دالری کــه از چرخــه تجــارت رســمی 
ــه ازای آن تراکنــش  خــارج می شــود، ماب
داخلــی  بانکــی  سیســتم  در  ریالــی 
کنتــرل  اراده  واقعــا  اگــر  می دهــد؛  رخ 
ــه  باشــد خــروج ســرمایه و قاچــاق کاال ب
مقــدار قابــل توجهــی تحــت فشــار قــرار 

می گیــرد.«
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رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ورود  از  کاشــان  صنایع دســتی  و 
ســازمان  دســتی  صنایــع  کارشناســان 
یونســکو بــرای ارزیابــی و بررســی صنعــت 
نســاجی کاشــان بــه ایــن شــهر خبــر داد.

گــروه  کــرد:  اظهــار  نیــا  دانایــی  احمــد 
از  پــس  ارزیابــی صنایع دســتی یونســکو 
شــهر  نامــزد  به عنــوان  کاشــان  معرفــی 
جهانــی صنایــع نســاجی ســنتی بــه مــدت 
کارگاه هــای  و  مجموعه هــا  از  روز  دو 
کاشــان  شهرســتان  ســنتی  نســاجی 

کردنــد. خواهنــد  بازدیــد 

وی افــزود: کاشــان پیــش از ایــن به عنــوان 
شــهر ملــی نســاجی ســنتی معرفــی شــده 
و  بررســی  از  پــس  امیدواریــم  و  اســت 
یونســکو  جهانــی  ارزیاب هــای  بازدیــد 
ایــن  نســاجی  صنعــت  ظرفیت هــای  از 
شهرســتان و کســب شــاخص های الزم، 
ایــن شــهر به عنــوان شــهر جهانــی نســاجی 

ســنتی انتخــاب و معرفــی شــود.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی کاشــان، تصریــح کــرد: 
هــر  بــرای  یونســکو  جهانــی  ســازمان 
و  مقدماتــی  خودارزیابی هــای  تصمیــم 
اولیــه را بــرای انتخــاب کاشــان بــرای شــهر 
ــر  جهانــی نســاجی ســنتی انجــام داده و ب
ایــن اســاس بــرای بازدیــد میدانــی گــروه 
بــه  یونســکو  صنایع دســتی  ارزیاب هــای 
مــدت دو روز در کاشــان حضــور خواهنــد 

داشــت.

یونسکو، صنایع نساجی کاشان را ارزیایب  یم کند

و  قابلیت هــا  کــرد:  تأکیــد  نیــا  دانایــی 
نســاجی  حــوزه  در  کاشــان  ظرفیت هــای 
اداره  در  دولتــی  بخــش  توســط  ســنتی 
بخــش  فعالیــت  و  فرهنگــی  میــراث 
خصوصــی در کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ 
در بافــت تاریخــی شــهر موجــب شــد کــه 
وزارت میــراث فرهنگــی، کاشــان را نامــزد 
شــهر جهانــی نســاجی ســنتی بــه ســازمان 

کنــد. معرفــی  یونســکو 

وی گفــت: دیــدار از مرکــز هنرهــای ســنتی 
کارگاه هــای  کاشــان،  صنایع دســتی  و 
رنگــرزی  کارگاه  تاریخــی،  خانه هــای 
و  علــم  پــارک  زری بافــی،  زیلوبافــی،  و 
فــن آوری، بــازار و کاروانســرای امین الدولــه 
کارگاه  دســتی،  فروشــگاه های صنایــع  و 
جملــه  از  نســاجی  خانــه  و  شــعربافی 

بــود. خواهــد  تیــم  ایــن  برنامه هــای 

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی کاشــان، افزود:گشــایش 
ــی در مــوزه تخصصــی  ــه شــهر مل دبیرخان
دیگــر  از  کاشــان  ســنتی  نســاجی 

ارزیاب هــای  روزه  دو  ســفر  برنامه هــای 
جهانــی صنایع دســتی ســازمان یونســکو 

اســت. کاشــان  در 

ترویــج  صــادرات،  کــرد:  اظهــار  دانایــی 
جاذبه هــای  صنایع دســتی،  توســعه  و 
میــزان  و  فرهنگــی  میــراث  گردشــگری، 
در  غیردولتــی  تشــکل های  فعالیــت 
شــهرها و روســتاها از شــاخص های مــورد 

اســت. ملــی  ثبــت  بــرای  شــورا  توجــه 
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