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فهرست
اصالح آشفته بازار تامین قطعات نساجی ضروری است

ELTEX سوئد راه حل مشکالت تشخیص نخ پارگی در ماشین های تافتینگ چمن مصنوعی

آیدا مرزا و فرش های دست چین شده از سراسر جهان

نخ های مورد استفاده در فرش مساجد

هدف صنعت فرش ترکیه در سال ۲۰۲۱

 انتخاب فرش مناسب برای هتل

نکته بسیار مهمی که باید در انتخاب فرش در نظرگرفته شود؛ توان مالی و 
دوام و طول عمر فرش. دوام فرش بنابر میزان رفت وآمد و شست وشو و 

نوع نخی که فرش با آن بافته شده است؛ متغیر است.

صــاح الدیــن کاپــان، رئیــس هیئــت صنایــع فــرش ماشــینی و دســتباف مجمــع 
صــادر کننــدگان ترکیــه )TIM( اظهــار داشــت کــه هــدف آن هــا رســیدن بــه رقــم 
صــادرات  ۳ میلیــارد دالر در ســال ۲۰۲۱ اســت. قابــل ذکــر اســت صنعــت فــرش 

ترکیــه در ســال ۲۰۲۰ بــه میــزان ۲,۶۰۴,۶۴۸,۰۰۰ دالر صــادرات داشــته اســت

بــرای انتخــاب فــرش مناســب، ابتــدا بایــد نیازهــا و 
انتظــارات کاربــران بــه درســتی شناســایی شــود. در 
مــورد هتــل، اگــر می خواهیــد فــرش را در مکانــی 
قــرار  پذیــرش  بخــش  یــا  ســالن  ماننــد  مشــترک 
 AXMINSTER دهیــد، فــرش انتخابــی شــما بایــد

باشــد.
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فرش شادرخ نقطه پایانی جستجوی شما

Carpet tile ۴ دلیل برای انتخاب کاشی فرش یا

۲۷

۲9
۳۳راهنمای صادرات فرش های پشمی ماشینی و دستباف به اروپا



آخرین تغییر و تحوالت در بخش منسوجات ورزشی

الیاف مصنوعی نساجی و معضل میکرو پالستیک

کلید کنتاکت جیوه ای و کاربرد آن 
در صنعت نساجی

واردات لباس زیر آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۱

در فرآینــد ریســندگی نــخ مغــزی الکــرا، قطــع عملیات 
ریســندگی بافاصلــه پــس از پارگــی جــزء ...
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دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی
سال۱۴ . شماره۶۶ . آبان ۱۴۰۰ . قیمت ۸۰۰۰۰ تومان

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
بهنام قاسمی

مجله نساجی کهن 
مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران
دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال ۱۴.شماره ۶۶. آبان ۱۴۰۰

مدیر بازرگاین و روابط عمویم: محبوبه قایدی

نویسندگان و همکاران این شماره : فروغ 
امیر شیرزاد - مهلقا صدوقی - نارینه آذلبار 
-  محمدرضا انتظاری - شهرام شاه بابایی - 

قاسم حیدری - بهروز عبایس - کامبیز مقرایض 
-  احسان اکرایم - عصمت غین زاده - مهندس 

شفیعی - مهندس معتمدی

امور تبلیغات: محبوبه قایدی

طراحی و صفحه آرایی: استودیو کهن نگار

www.kohanjournal.com :وب سایت

info@kohanjournal.com:پست الکترونیک

آدرس: تهران صندوق پسیت ۱۶۷۶۵-۴۶۵

● مجله نساجی کهن در انتخاب و ویرایش 
مطالب ارسایل آزاد یم 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 ارسایل باید با یک نسخه 
از متن اصیل همراه باشد. 

●  نظرات طرح شده در مقاالت و مصاحبه ها 
لزوما دیدگاه مجله نساجی کهن نمی باشد.

●  مجله کهن به صورت الکترونیکی و از 
طریق مراجعه به سایت مجله کهن قابل 

دسترسی و دانلود است. 

www.instagram.com/kohanjournal
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راهنمای کامل الیاف ویسکوز

بهبود بخش جهانی پنبه از تاثیر کووید ۱۹

Heimtextil، مهم ترین رویداد جهانی صنعت 
منسوجات خانگی و طراحی داخلی

۷۷

۷۱

6۱

۵۴ تجارت جهانی PPE و تولید رو به افزایش آن

اصول طراحی فرش های ماشینی مدرن و وینتیج 

حدود 5 دهه است که از تولید فرش ماشینی در ایران 
می گذرد و ابتدای تولید گمان نمی رفت که به رشد امروز 

دست پیدا کند.  

۷۴

9۴نخ کاغذی چیست؟

9۱چرا بزرگ ترین واحد   صنعت نساجی ایران افتتاح نمی شود؟
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

اصالح آشفته ابزار اتمین 
قطعات نساجی رضوری است

مهندس مهدی شیرواین - مدیر عامل رشکت تکنوتکس

مهندس مهدی شیرواین - مدیر عامل رشکت تکنوتکس

ســوابق  مــورد  در  كمــی  ابتــدا  در  لطفــا 
تحصیلی و شغلی خود را برای خوانندگان 

مــا بفرماییــد
بعنــوان مدیــر  را  اواخــر دوران دانشــجویی كارم  از 
تولیــد شــركت فــرش گل نقــش راونــد آغــاز كــردم و 
حــدود 10 ســالی بــه تجربــه در زمینــه فرش ماشــینی 
پرداختــم بعــد از آن در شــركت بافــت خــوب كاشــان 
ــدازی ماشــین آالت خــط  واحــد ریســندگی در راه ان
كار  شــروع  از  بعــد  و  مشــغول  ریســندگی  تولیــد 
ریســندگی  واحــد  شــركت  مدیــر  بعنــوان  كارخانــه 
و مســئول كنتــرل كیفــی واحــد بافندگــی فــرش و 
ریســندگی در ایــن شــركت فعالیــت خــودم را ادامــه 
ــور  دادم و از تجربیــات جنــاب آقــای مهنــدس آریانپ

ــردم. ــر شــركت بافــت خــوب بهــره ب مدی

همزمــان بــا كار در شــركت بعنــوان مشــاور در راه 
انــدازی چنــد پــروژه راه انــدازی شــركتها نیــز فعالیــت 
داشــتم و در حــال حاضــر مشــاور راه انــدازی شــركت 
ریســندگی و بافندگــی زرتــار مــی باشــم. در طــول 
دوران كاری ام در صنعــت نســاجی یكــی از دغدغــه 
هــای اصلــی ام  تولیــد محصــول بــا كیفیــت و پاییــن 
آوردن هزینــه هــای شــركت بــود یكــی از مــواردی كــه 
باعــث افزایــش هزینــه هــا و بالطبــع باالرفتــن قیمــت 

مصاحبه: بهنام قاسمی

مهنــدس مهــدی شــیروانی متولــد 1348 در كاشــان و فــارغ التحصیــل مقطــع كارشناســی ارشــد در رشــته 
تكنولــوژی نســاجی و كارشــناس رســمی دادگســتری در رشــته رنگــرزی و نســاجی و همچنیــن ارزیــاب خســارت 

بیمــه مركــزی در رشــته مهندســی و صنایــع نســاجی و عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران مــی باشــند.

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

به نظر من یكی از نقاط ضعف شكل گیری رقابت ناسالم میان تولید كنندگان فرش 
ماشینی برای خرید و واردات ماشین آالت جدید است

عکس و حقوق مطلب: مجله نساجی کهن

صنعــت  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  كلــی 
فــرش ماشــینی ایــران را چطــور ارزیابی 

مــی كنیــد؟
بــه نظــر مــن یكــی از نقــاط ضعــف شــكل گیــری 
رقابــت ناســالم میــان تولیــد كننــدگان فــرش 
ماشــینی بــرای خریــد و واردات ماشــین آالت 
جدیــد اســت زیــرا آنهــا مــدام در پــی ســفارش 
بــا  دســتگاه هایــی هســتند كــه فــرش هایــی 
ــد و همیشــه  ــد كنن شــانه و تراكــم بیشــتر تولی
تولیــد  هــر  شــرایط  ایــن  در  باشــند.  اولیــن 
عقــب  بــرای  شــود  مــی  ناچــار  فــرش  كننــده 
نمانــدن از بــازار رقابــت قبــل از اینكــه ســود 
خوبــی را از تكنولــوژی موجــود كارخانــه خــود بــه 
دســت آورد دســتگاه جدیــدی را تهیــه كنــد ایــن 
درحالــی اســت كــه صنعــت فــرش بــا مشــكات 
صــادرات مواجــه اســت و در داخــل نیــز بــازار 

خوبــی نــدارد.

چنین رقابت ناسالمی بازار آشفته ای را ایجاد 
مــی كنــد كــه بــا ادامــه ایــن شــیوه از بازگشــت 
مــی  تكنولــوژی جلوگیــری  هــر  بــرای  ســرمایه 
كنــد و كارخانجــات متضــرر خواهنــد شــد. بــا 
توجــه بــه تولیــد فــرش بــا شــانه بــاال و بالطبــع 
قیمــت بــاالی آن نقــش طبقــه متوســط جامعــه 
در خریــد فــرش در ایــران كمرنــگ تــر شــده ایــن 
امــر نیــز باعــث ركــود بــازار داخلــی شــده اســت

نكتــه بعــدی بــه نظــر مــن بــا افزایــش شــانه 
عمــا مــا دیگــر چیــزی بنــام فــرش كــه بعنــوان 
نخواهیــم  را  گردیــد  مــی  اســتفاده  كفپــوش 
كــه  داریــم  بزرگــی  فــرش  تابلــو  مــا  و  داشــت 
چــون در دیــوار جــا نگرفتــه بــر روی زمیــن پهــن 
كردیــم و مــا بایــد بــرای چنیــن فــرش هــای كــه 
پیــدا  آنهــا معنــا  بنــام خــاب در  دیگــر چیــزی 

نمــی كنــد نــام جدیــدی پیــدا كنیــم 

را  ماشــینی  فــرش  صنعــت  در  قــوت  نقطــه 
و  هــا  و ســبك  نــو  هــای  بــه طراحــی  میتــوان 
نقشــه  از  كــرد  اشــاره  جدیــد  هــای  نــو آوری 
ــا نقشــه هــای ایــده آل و  هــای ســنتی گرفتــه ت
كاســیك كــه بــرای هــر ســلیقه مشــتری طــرح و 

دارد. وجــود  رنــگ 

شــركت تكنوتكــس چــه خدماتــی را بــه 
صنایــع نســاجی و فــرش كشــور ارائــه 

مــی دهــد؟
بــا توجــه بــه بازاریابــی دیجیتــال كــه امــروزه در 
تمامــی صنایــع كاربــرد وســیعی پیــدا كــرده و 
در ایــران اســتفاده از فنــاوری هــای دیجیتــال 
دربــازار مصــرف كننــده    )B2C(و بــرای برخــی 
اقــام مصرفــی از جملــه فــرش رواج پیــدا كــرده 
اســت ولــی در خصــوص بــازار قطعــات و مــواد 

تمــام شــده محصــول میباشــد هزینــه بــاالی 
قطعــات و لــوازم جانبــی در شــركت هاســت از 
اینــرو همیشــه دنبــال تهیــه قطعــات بــا كیفیــت 
و مقــرون بــه صرفــه بــودم تــا بتوانــم تــا حــدی 

باعــث كاهــش هزینــه هــا باشــم.

تولیدكننــدگان  از  خیلــی  بــا  دوران  ایــن  در 
قطعــات داخلــی و خارجــی آشــنا شــدم و اكثــر 
قطعــات آنهــا را از نظــر کیفــی تســت کــرده و 
مــورد بررســی دقیــق قــرار دادم  و متاســفانه 
در ایــن راه بــه مــواردی برخــوردم كــه عــده ای 
منافــع  بخاطــر  فقــط  فــروش  قطعــه  بعنــوان 
مالــی خــود نــه تنهــا قطعــات بــی كیفیــت بلكــه 
بــا قیمــت باالیــی بــه شــركت هــا مــی فروشــند 
دوســتانم  همــكاری  بــا  گرفتــم  تصمیــم  لــذا 
در دانشــگاه و افــراد فنــی باتجربــه  نســاجی 
، كلینیــك نســاجی تكنوتكــس را راه انــدازی 
كنــم بــه ایــن امیــد كــه بتوانیــم گــره كوچكــی 
ازمشــكات صنعــت نســاجی را بگشــائیم و آن  
"مشــاوره و تهیــه قطعــات نســاجی بــا كیفیــت 
و قیمــت رقابتــی بــرای صنایــع نســاجی" اســت.

بخــش  از ســی ســال در  بیــش  شــما 
فــرش ماشــینی فعالیــت داریــد بــه طور 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

اولیــه و ماشــین آالت نســاجی B2B  ایــن رونــد كمتــر دیــده میشــود و 
اغلــب تولیدكننــدگان لــوازم یدكــی نســاجی از روش هــای قدیمــی و 
ســنتی بــرای بازریابــی و توزیــع محصــوالت خــود اســتفاده میكننــد و ایــن 
امــر باعــث شــده تــا محصــول تولیــدی از طریــق واســطه هــا و دالل هــا بــه 
مصــرف كننــده كــه همــان شــركتهای تولیــدی نســاجی هســتند برســد كــه 
ایــن خــود از مهمتریــن عامــل افزایــش قیمــت قطعــات یدكــی میباشــد.

در كشــورهای در حــال توســعه كــه بخــش عمــده صنایــع نســاجی آنهــا 
B2B  اســت در بازاریابــی دیجیتــال و برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان بــه 
پیشــرفتهای خوبی رســیده اند تحریم ها در ایران باعث شــد شــركتهای 
معتبــر اروپایــی قطعــات و لــوازم یدكــی خــود را بــه ایــران ندهنــد. لــذا مــا 
مصمــم شــدیم كــه ایــن مشــكل را بــه طریقــی حــل نماییــم و كمكــی 
WWW.TECH� ــدا وب ســایت ــه صنعــت نســاجی كــرده باشــیم. ابت  ب
NOTEX.IR  را راه انــدازی كردیــم تــا از ایــن راه قطعــات و لــوازم یدكــی 
ماشــین آالت نســاجی را بــدون كمتریــن واســطه از تولیــد كننــده تهیــه و 

بــه دســت مصــرف كننــده برســانیم. 

در  مــا  اســت.  نســاجی  صنعــت  در  گشــایی  گــره  تكنوتكــس  هــدف 
جملــه  از  نســاجی  تخصصــی  هــای  دپارتمــان  ایجــاد  بــا  تكنوتكــس 
دپارتمــان فــرش ماشــینی و ریســندگی و..... بــا بكارگیــری نیروهــای 
متخصــص از دانشــگاه و افــراد بــا تجربــه در صنعــت نســاجی ســعی 
داریــم تــا فاصلــه بیــن صنعــت و دانشــگاه را از بیــن ببریــم و بیشــترین 
برنامــه مــا مشــاوره دادن تخصصــی و رفــع مشــكات تولیــد در صنایــع 

نســاجی اســت.

در زمینــه تهیــه قطعــات یدكــی مــورد نیــاز در صنعــت نســاجی خصوصــا 
داخلــی  تولیدكننــدگان  اكثــر  بــا  ریســندگی  در  تخصصــی  طــور  بــه 
و خارجــی ارتبــاط مســتقیم برقــرار كردیــم و توانســته ایــم قطعــات را 
ــدگان كــه همــان شــركتهای  ــه دســت مصــرف كنن ــه ب ــن هزین ــا كمتری ب

نســاجی هســتند برســانیم.  

مــا در تكنوتكــس  قطعاتــی را ارائــه مینماییــم كــه از نظــر كیفیــت بــاال 
و قیمــت مناســب برخــوردار باشــند چــرا كــه معتقدیــم فــروش پایــان كار 
نیســت و در زمینــه ماشــین آالت دســت دوم نســاجی نیــز ســعی در 
شناســایی فروشــنده هــا و مشــاوره بــه خریــداران هســتیم تــا خریــداران 
بــا خیــال آســوده و آینــده نگــری بــه آینــده صنعــت نســاجی در ایــن زمینــه 

ســرمایه گــذاری كننــد.

تكنوتكــس داری ثبــت عامــت تجــاری و ســایت نیــز دارای مجــوز نمــاد 
الكترونیــك میباشــد.

بــه نظــر شــما علــت بــی انگیزگــی دانشــجویان در رشــته 
نســاجی چیســت؟ چطــور میتــوان دوبــاره دانشــگاه هــای 

نســاجی را رونــق داد؟
زمانــی كــه دانشــجویان میخواهنــد انتخــاب رشــته كننــد دنبــال رشــته 
هــای هســتند كــه از نظــر درآمــد مالــی در ســطح خوبــی باشــند و بــا 
تحقیــق و مشــاوره از دیگــران ایــن كار را انجــام میدهنــد وقتــی در مــورد 
نتیجــه  ایــن  بــه  اكثــرا  و مشــاوره میگیرنــد  تحقیــق میكننــد  نســاجی 
میرســند كــه بعــد از دوران تحصیــل در دانشــگاه و فــارغ التحصیلــی در 

معتبــر  شــركتهای  شــد  باعــث  ایــران  در  هــا  تحریــم 
ایــران  بــه  را  خــود  یدكــی  لــوازم  و  قطعــات  اروپایــی 
ندهنــد. لــذا مــا مصمــم شــدیم كــه ایــن مشــكل را بــه 
طریقــی حــل نماییــم و كمكــی بــه صنعــت نســاجی 

باشــیم. كــرده 
 ابتــدا وب ســایت WWW.TECHNOTEX.IR  را راه 
انــدازی كردیــم تــا از ایــن راه قطعــات و لــوازم یدكــی 
واســطه  كمتریــن  بــدون  را  نســاجی  آالت  ماشــین 
كننــده  مصــرف  دســت  بــه  و  تهیــه  كننــده  تولیــد  از 

برســانیم. 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

به نظر مشا علت یب انگیزیگ 
دانشجویان در رشته نساجی 
چیست؟ چطور میتوان دوابره 

دانشگاه های نساجی را رونق داد؟

 دانشجویان بعد از كلی دوندگی زمانی كه در یك شركت 
استخدام میشوند بطور مثال مسئول كنترل كیفیت )كه شركتها 
برای گرفتن عالمت استاندارد اجبارا باید یك مهندس نساجی را 
استخدام كنند( با حداقل حقوق باید كار كنند و دلیل دیگر عدم 
تطابق بین دروسی كه در دانشگاه یاد گرفته اند و تكنولوژی بروز 

ماشین آالت نساجی است. 

تكنوتكس داری ثبت عالمت تجاری و سایت نیز دارای مجوز نماد الكترونیك میباشد.

رشــته نســاجی نمیتواننــد خودشــان بــرای خــود كار مســتقلی را شــروع كننــد 
و نیــاز بــه ســرمایه گــذاری زیــادی دارنــد و بایــد در یــك شــركت نســاجی 

ــرای دانشــجو اســت. ــن بزرگتریــن معضــل ب مشــغول كار شــوند كــه ای

 بعــد از كلــی دوندگــی زمانــی كــه در یــك شــركت اســتخدام میشــوند بطــور 
مثــال مســئول كنتــرل كیفیــت )كــه شــركتها بــرای گرفتــن عامــت اســتاندارد 
ــا حداقــل حقــوق  ــد( ب ــد یــك مهنــدس نســاجی را اســتخدام كنن ــارا بای اجب
بایــد كار كننــد و دلیــل بعــدی را میتــوان بــه عــدم تطابــق بیــن دروســی 
ــوژی بــروز ماشــین آالت نســاجی  ــد و تكنول ــه ان ــاد گرفت كــه در دانشــگاه ی

دانســت. 

هنگامــی كــه دانشــجو بعــد از گذرانــدن دروس دانشــگاهی كــه اكثــرا قدیمی 
و مربــوط بــه ماشــین آالتــی اســت كــه از رده خــارج شــده اســت وارد چرخــه 
كار و صنعــت میشــود نمیتوانــد در محــل كار خــود پاســخگو مشــكات 
شــركت باشــد لــذا كارفرمایــان زیــاد رغبتــی بــرای جــذب فــارغ التحصیــان 
رشــته نســاجی نمی كنند و هیچ ارگان و اداره ای هم نیســت تا مشــكات 
فــارغ التحصیــان ایــن رشــته را حــل كننــد و اكثــر كســانی كــه ســركار هــم 
هســتند از حقــوق دریافتــی كــه بعضــا از حقــوق یــك كارگــر هــم كمتــر اســت 

ناراضــی انــد دفــاع كننــد.

بــرای رونــق بخشــیدن بــه رشــته نســاجی بــه نظــر مــن ابتــدا بایــد ایجــاد 
ــا بورســیه  ــاز شــد ب ــی كــه احســاس نی ــان بشــود و زمان انگیــزه در كارفرمای
كــردن دانشــجو در رشــته ای كــه شــركت نیــاز دارد آن را پــرورش دهنــد 
دانشــگاه نیــز بایــد یــك بــروز رســانی در دروس داشــته باشــد و بــا تكنولــوژی 

روز دنیــا در صنایــع نســاجی همــگام باشــد. 

در  بایــد  مــن  نظــر  بــه  كــه  مســئله  یــك 
دانشــگاه هــا در رشــته نســاجی انجــام شــود 
بیشــتر  را  نســاجی  هــای صنعــت  گرایــش 
نســاجی  مثــا  و  نماینــد  تــر  تخصصــی  و 
بافندگــی  گرایــش  ریســندگی،  گرایــش 
فــرش ماشــینی، گرایــش بافندگــی پارچــه و 
... تــا دانشــجو در زمینــه ای كــه عاقمنــد 
نمایــد و در صنعــت   هســت كســب علــم 

داشــت خواهــد  بیشــتری  وكارآیــی  نیــاز 

نكتــه بعــدی اینكــه بایــد دروس علمــی بــا 
عملــی توامــا باشــد و كارآمــوزی هــا بــه طــور 
جــدی پیگیــری شــود و اینطــور نباشــد كــه 
و  شــركت  یــك  وارد  دانشــجو  كــه  زمانــی 
ســالن تولیــد میشــود بــا یك صحنــه جدیدی 
روبــرو شــود كــه حتــی نــام دســتگاهها را هــم 

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


18مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۶، آبان ۱۴۰۰

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

هی
آگ

ت 
س

لی
هی

آگ
ت 

س
لی

✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

بعضــا نمــی داننــد. 

دروســی ماننــد بازرگانــی فــروش و دیجیتــال ماركتینــگ و P.L.C   و مدیریــت و ... دروســی كــه در 
حــال حاضــر جــز الینفــك صنعــت نســاجی اســت در رشــته نســاجی آورده شــود.

در اینجــا جــا دارد از اســاتید خــودم در رشــته نســاجی كــه در زمــان خــود واقعــا ســعی داشــتند كــه 
دانشــجو را بــا صنعــت آشــنا كننــد تــا بعــد از فــارغ التحصیلــی بتواننــد راحــت تــر وارد چرخــه تولیــد 
بشــوند تشــكری داشــته باشــم : جنــاب آقــای دكترشــیخ زاده  ، دكتــر دیــاری ، دكتــر جهانگیــر ، 

دكتــر اخبــاری و ... كلیــه اســاتید دانشــگاه آزاد كاشــان

بــه نظــر شــما ســرمایه گــذاری هــای آینــده در صنعــت فــرش ماشــینی بایــد چــه 
ســمت و ســویی داشــته باشــد و در چــه بخــش هایــی انجــام شــود تــا ســود ده 

باشــد؟
در خصــــوص اهمیــــت فــــرش ماشــــینی بایــــد گفــــت، نتیجــــه تحقیقــات انجــــام شــده حکایــت از 
آن دارد  کــــه در عصــــر حاضــــر، صنعــــت فــــــرش ماشــــــینی در جهـــــان از اقبـــال خوبـــــی برخـــوردار 
 GRAND VIEW اســـــت رشد بازار فرش اروپا و گرایشهای آن براســــاس گــــزارش جدیــــد پایــــگاه
RESEARCH ، پیـــش بینـــی میشـــود کـــه رشـــد بـــازار فــــرش اروپــا تــا ســال 2025 بــه ۶۴ میلیــارد 

دالر برســد.

در همیــــن رابطــــه بایــــد اشــــاره کــــرد، فنــــاوری، بــــه ســـــرعت، رو بـــه رشـــــد و بـــازاری بـــا رقابـــت 
فشـــرده بـــــه مشـــــتریان حـــــق انتخـــــاب بیشتـــــر میدهــــد. امـــــروزه، در نظـــر گرفتـــــن نیـــاز مصرف 
کننــــده و انتقـــــال مفاهیـــــم از طریـــــق طراحـــــی محصوالتـــی کــــــه بــــــا مصــرف کننــــــدگان ارتبــــاط 
عمیــــق و احساســــــی برقــــرار میکننــــد، بــــــه انــــــدازه عملکــــرد اصلـــــی محصـــول اهمیـــــت دارد. 
باتوجــه بــه ایــن مــوارد بایــد بــه ســویی قــدم برداشــت كــه مشــتری مــا آنــرا میطلبــد در دنیــای امــروز 
حــرف اول را بازاریابــی میزنــد سیســتم هــای كســب و كار قدیمــی كــه ابتــدا فــرش را بــا ســلیقه 
خودشــان میبافتنــد و بعــد دنبــال مشــتری مــی گشــتند و همیشــه میخواســتند ســلیقه خودشــان 

را بــه مشــتری تحمیــل كننــد جایگاهــی نــدارد. 

بــا گذشــت زمــان رقابــت بیــن تولیــد كننــدگان هــر روز كــم و كمتــر میشــود و شــركتهای موفــق انــد 
كــه بــازار هــدف مشــخصی را دنبــال مــی كننــد و ابتــدا بــا بازاریابــی دقیــق و حرفــه ای از درخواســت 
مشــتری اطاعــات كامــل داشــته باشــند كــه در بــازار داخلــی و خارجــی مصــرف كننــدگان دنبــال 
چــه فــرش و نقشــه ای هســتند و همــان را تولیــد كننــد دیگــر فرشــها بــا كیفیــت پاییــن و نقشــه 
هــای قدیمــی در بــازار جایگاهــی نــدارد حتــی كشــورهای مثــل عــراق و افغانســتان هــم طالــب آنهــا 

نیستند. 

نكتــه مهــم دیگــر ایــن اســت كــه خیلــی از شــركتها دنبــال افزایــش شــانه ماشــین آالت بافندگــی 
فــرش هســتند كــه تــا 1700 شــانه آن هــم راه انــدازی و تولیــد شــده و بــه ایــن نكتــه كــه نــخ 
هــای آنهــا از كجــا تهیــه بشــوند نیســتند اگــر زمانــی مــا نتوانیــم نــخ هــای ظریــف كــه در حــال 
حاضــر بیشــتر وارداتــی هســتند را تهیــه كنیــم بــه مشــكل بزرگــی خواهیــم خــورد و خیلــی از 
شــركتهای ریســندگی توانایــی تولیــد نــخ خیلــی ظریــف را ندارنــد و ســرمایه گــذاری در ریســندگی 
بــا تكنولــوژی بــاال بــه نظــر مــن قابــل توجیــه میباشــد و همچنیــن كارخانــه جاتــی كــه مــواد اولیــه 
شــركت هــای ریســندگی را تامیــن كننــد از مــواردی اســت كــه بــرای ســرمایه گــذاری قابــل تامــل 

اســت.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

 یــك نــخ فــرش خــوب چــه خاصیتــی بایــد داشــته 
باشــد؟

از مهمتریــن ویژگــی هــای نــخ هــای مناســب بــرای تولیــد یــک 
فــرش بــا کیفیــت مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود.

 اســــتفاده از الیــــاف یــــا تــــاو و مــــواد اولیــــه بــــا کیفیــــت تاثیــــر 
بســــزائی در کیفیــــت نــــخ مــــورد مصــــرف در فـــرش ماشــینی 
رابطــه  تولیــدی  نــخ  نمــره  بــا  مصرفــی  الیــاف  ظرافــت  دارد، 
مســتقیم دارد هــر چــه نمــره نــخ باالتــر میشــود بایــد از الیــاف 
بــا ظرافــت پاییــن تــری اســتفاده كــرد. همچنیــن هرچــه تراكــم 
نمــره )متریــك(  بــا  نــخ  از  بایــد  باالتــر میــرود  فــرش  و شــانه 

تــر( اســتفاده كــرد  باالتر)نــازك 

برگشــت  خاصیــت  ماشــینی  فــرش  در  نــخ  مهــم  خــواص  از 
بیشــترین  پشــم  و  اكریلیــك  الیــاف  كــه  اســت  آن  پذیــری 

دارنــد.  را  پذیــری  برگشــت  خاصیــت 

دوم اینكــه نــخ مــورد مصــرف بایــد از نظــر نقــاط نــازك و ضخیــم  
ــاال و اســتاندارد باشــد و هرچــه  یكنواخــت و دارای اســتجكام ب
CV%   نمــره و یكنواختــی نــخ ، پاییــن تــر باشــد كیفیــت نــخ 

بهتــر خواهــد بــود.

ســوما پــرز نــخ مصرفــی بایــد در حــد پاییــن باشــد پــرز زیــاد هــم 
در موقــع بافندگــی باعــث كاهــش راندمــان تولیــد شــده و هــم 
بعــد از تولیــد باعــث افــت كیفیــت فــرش و در نتیجــه نارضایتــی 

مصــرف كننــده میشــود. 

از نظــر شــید رنــگ كامــا یكنواخــت باشــد و دورنگــی در آن 
نباشــد.

دارای T.P.M اســتاندارد باشــد كــه میــزان تــاب بــا پارامتــر نمــره 
آن تغییــر میكنــد و اصطاحــا در نــخ پاملخــی ایجــاد نكنــد.

افكــت ظاهــری خوبــی داشــته باشــد كــه ایــن خاصیــت را بــا 
هیــت ســت كــردن در نــخ بوجــود مــی آیــد كــه اصطاحــات مغــز 

نــخ بصــورت دانــه انــاری میشــود.

آیــا نســاجی واقعــا یــك صنعــت ورشكســته اســت؟ 
ورشكســته  را  صنعــت  دارنــد  اصــرا  ای  عــده  چــرا 

جلــوه دهنــد؟
ــع  ــن صنای ــن و مهــم تری صنعــت نســاجی یكــی از قدیمــی تری
جهــان اســت كــه بــه دلیــل اشــتغال زایــی بــاال و نقــش صنعتــی 
و  كشــورها  اغلــب  توجــه  مــورد   ، العــاده  فــوق  اقتصــادی  و 
صنعــت  نیــز  ایــران  در  دارد  قــرار  دنیــا  بــزرگ  اقتصادهــای 
نســاجی دیرینــه كهــن دارد كــه هــم بخــش دولتــی و هــم بخــش 

خصوصــی در ایــن صنعــت ســرمایه گــذاری كــرده اســت.

ورشكســتگی بعضــی از صنایــع نســاجی مربــوط بــه مقطعــی اســت كــه در دهــه 
70 ارز تــك نرخــی شــد و ایــن مســئله باعــث آســیب بــه واحدهایــی شــد كــه 
ــن امــر در آن  ــد ای ــد نرخــی اســتفاده مــی كردن ــت ارز چن ــد و از ران ــی بودن دولت

ــی بعضــی از كارخانجــات نســاجی دولتــی شــد. دوران باعــث تعطیل

در دهــه 80 قانونــی تحــت عنــوان بازســازی و نوســازی صنایــع تصویــب شــدكه 
طبــق آن كارخانجــات میتوانســتند بــا حفــظ اشــتغال و تولیدشــان میتوانســتند 
زمیــن هــای كارخانــه شــان كــه اغلــب در بافــت شــهری قــرار گرفتــه بــود و ارزش 
باالیــی پیــدا كــرده بــود را بفروشــند و در شــهرك هــای صنعتــی مشــغول فعالیــت 
ــون  ــن قان ــد كــه متاســفانه ای ــه بخــش خصوصــی واگــذار كنن ــا اینكــه ب شــوند ی
بــدون نظــارت اجــرا شــد و اكثــر كارخانجــات كــه داخــل بافــت شــهری قــرار گرفتــه 
بــود یــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد كــه در نهایــت منجــر بــه بســته شــدن 
شــركت و فروختــه شــدن زمیــن هــای آن گردیــد بــدون اینكــه شــركتی در جــای 

دیگــر تاســیس گــردد.

 بطــور مثــل كارخانجــات مخمــل و ابریشــم و ریســندگی و كارخانــه راونــد در 
كاشــان كــه تبعــات عــدم نظــارت بــر چنیــن قوانینــی همچنــان ادامــه دارد. نكتــه 
بعــد واردات بــی رویــه در بعضــی از محصــوالت نســاجی ماننــد پارچــه و پوشــاك  

قدیمــی  از  یكــی  نســاجی  صنعــت 
تریــن و مهــم تریــن صنایــع جهــان 

اســت

از خــواص مهــم نــخ در فــرش ماشــینی خاصیــت برگشــت پذیــری آن اســت 
كــه الیــاف اكریلیــك و پشــم بیشــترین خاصیــت برگشــت پذیــری را دارنــد. 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

و ورود بــا مجــوز یــا قاچــاق آن باعــث شــد بعضــی از شــركتها نتواننــد بــا چنیــن 
بــازاری رقابــت كننــد و باعــث بســته شــدن كارگاههــا شــد بســته شــدن چنــد 
شــركت و بیــكاری كارگــران آن باعــث شــد كــه در ذهــن مــردم صنعــت نســاجی 
یــك صنعــت ورشكســته نقــش ببنــدد ولــی مــا در دهــه اخیــر شــاهد رشــد ایــن 
ــران هســتم  ــزون واردات ماشــین آالت نســاجی در ای صنعــت و افزایــش روز اف
خصوصــا در صنایــع فــرش كــه شــركتها همچنــان در حــال توســعه و راه انــدازی 

پــروژه هــای جدیــد هســتند.

آیــا میــزان كــم صــادرات فــرش ماشــینی تنهــا بــا موضــوع تحریــم 
ــه  هــا مرتبــط اســت؟ یــا محصــوالت مــا بــرای بازارهــای جهانــی ب

خصــوص از نظــر قیمــت و طــرح مناســب نیســت؟
ــر نفتــی و نقــش  ــران بحــث صــادرات غی ــن مباحــث اقتصــاد ای یكــی از مهمتری
آن در رونــق اقتصــادی و رفــاه مــردم بــوده اســت و بــا توجــه بــه تحریــم هــای 
اقتصــادی و بانكــی اعمــال شــده علیــه ایــران مشــكات عدیــده ای را در زمینــه 
مبــادالت تجــاری هــم در بخــش واردات و هــم در بخــش صــادرات بوجــود آورده 
ــا چالــش هــا و مشــكات فراوانــی مواجــه كــرده و  اســت و صــادر كننــدگان را ب
از طرفــی بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز و كاهــش ارزش پــول ملــی در چنــد مــاه 
اخیــر و بــا عنایــت بــه اینكــه ظرفیــت هــا تولیــدی ، خصوصــا فــرش ماشــینی 
رقابــت پذیــر شــده  میتــوان گفــت بــا وجــود همــه موانــع و مشــكات ، صــادرات 

فــرش ســود آور شــده اســت.

 در چنــد دهــه اخیــر هــم از لحــاظ تكنولو ــژی و هــم در زمینــه 
خاقیــت و طراحــی هــای خاقانــه پیشــرفت هــای بســیاری 
در فــرش ماشــینی داشــته ایــم و بــا بازاریابــی حرفــه ای  كــه 
هــای  فــرش  انــد  توانســته  تولیدكننــدگان  گرفتــه،  صــورت 
و  كننــد  تولیــد  هــدف  كشــورهای  بــرای  مختلــف  ســایق  بــا 
صــادرات خوبــی هــم داشــته باشــند ولــی بخاطــر تحریــم هــا 
و مشــكات انتقــال ارز صــادر كننــدگان فــرش نتوانســتند بــه 
بــازار هدفشــان برســند و كشــورهای رقیــب همچنــان در زمینــه 

گرفتــن بازارهــای اروپــا گــوی ســبقت را از مــا ربــوده انــد.

حتــی صــادرات مــا بــه افغانســتان هــم بــا توجــه بــه اوضــاع 
نابســامان در كشــور افغانســتان نیــز بــه مشــكل برخــورد كــرده 
اســت. ایــن حجــم تولیــد فــرش در ایــران از میــزان تقاضــای 
داخلــی فراتــر هســت و اگــر مشــكل صــادرات حــل نشــود نــه 
تنهــا بازارهــای صــادرات را از دســت خواهیــم داد بلكــه به مرور 
تولیدكننــدگان فــرش بــا مشــكات زیــادی مواجــه خواهنــد شــد 
ــا تدابیــری كــه مــی اندیشــند ایــن  كــه امیدواریــم مســئولین ب

مشــكل بــه زودی حــل شــود.

از نظــر  را  ایــران  فــرش در  نــخ  بخــش ریســندگی 
كیفیــت و تكنولو ــژی چطــور ارزیابــی مــی كنیــد؟
شــركتهای ریســندگی نــخ فــرش ماشــینی در ایــران را میتــوان 
بــه دو دســته عمــده تقســیم كــرد. شــركتهای كــه تقریبــا در 20 
ســال گذشــته راه انــدازی شــده انــد و دســته دوم شــركتهای 
كــه حــدودا از 10 ســال گذشــته بــه بعــد راه انــدازی شــده انــد.

آالت  ماشــین  در  تكنولــوژی  افزایــش  بــا  حاضــر  حــال  در 
بافندگــی فــرش و افزایــش تراكــم و شــانه در فــرش نیازمنــد 
ــاال هســتیم در گــروه اول  ــا كیفیــت و ظرافــت ب ــه نــخ هــای ب ب
بدلیــل قدیمــی بــودن ماشــین آالت قــادر بــه تولیــد نــخ ظریــف 
نیســتند و قیمــت تمــام شــده نــخ آنهــا بدلیــل فرســوده بــودن 
ماشــین آالت و انــرژی بــاالی كــه مصــرف میكننــد دیگــر مقــرون 
بــه صرفــه نیســتند كــه تولیــدی داشــته باشــند و بایــد ماشــین 

ــه روزرســانی شــود. ــه ســازی و ب آالت آنهــا بهین

خوشــبختانه گــروه دوم شــركتهای هســتند كــه بــا تكنولــوژی 
روز دنیــا همــراه هســتند و قابلیــت تولیــد نــخ هــای مــورد نیــاز 
ــه  ــا نمــره 30متریــك ب ــخ هــای ب ــد ن در فــرش ماشــینی را دارن
ــاال اســتفاده میشــود.  ــه ب ــرای فــرش 1000 شــانه ب ــاال كــه ب ب

در چنــد دهــه اخیــر بــا بازاریابــی حرفــه ای  كــه صــورت گرفتــه، تولیدكننــدگان 
توانســته انــد فــرش هــای بــا ســالیق مختلــف بــرای كشــورهای هــدف تولیــد 

كننــد و صــادرات خوبــی هــم داشــته باشــند
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ترجمه: فروغ امیر شیرزاد � تحریریه مجله کهن

ELTEX سوئد راه حل مشکالت تشخیص نخ اپریگ 

در ماشین های اتفتینگ چمن مصنوعی

چمن هــای مصنوعــی بــا پــرز بلنــد و کوتــاه بــر روی انــواع ماشــین های تافتینــگ تولیــد می شــوند. ارتفــاع پــرز معمــوالً می توانــد بیــن ۵ 
تــا ۷۰ میلــی متــر باشــد. بســته بــه ارتفــاع پــرز، چمــن مصنوعــی بــرای کاربردهــای مختلفــی از گلــف گرفتــه تــا زمیــن فوتبــال اســتفاده 

می شــود.

التکس سوئد و ماشین های اتفتینگ چمن مصنوعی

لوله هــای  از طریــق  تافتینــگ، نخ هــا  در طــی فرآینــد 
پاســتیکی توســط غلتک هــای تغذیــه کننــده از قفســه 
از  راهنمــا  حلقه هــای  طریــق  از  و  می شــوند  کشــیده 

ســوراخ ســوزن ها عبــور می کننــد.

ســوراخ  پشــتی  پارچــه  طریــق  از  را  نــخ  ســوزن ها، 
تافتینــگ کشــیده  ناحیــه  از  آرامــی  بــه  کــه  می کننــد 
می شــود. ســپس چاقوهــا حلقــه را در ارتفــاع مناســب 
ــرای  ــا تافت هــا ایجــاد شــوند و رول ب ــد ت بــرش می دهن
تنظیــم تعــداد صحیــح تافــت در هــر متــر خطــی، حرکت 
می کنــد. ســرعت معمولــی یــک ماشــین تافتینــگ بــا 
تــا ۱۰۰۰ دور در  بیــن ۳۰۰  بریــده، می توانــد  پرزهــای 

دقیقــه باشــد.

نخ پارگی در ماشین های تافتینگ

بــه دلیــل نقــص در خــود نــخ، کشــش بیــش از حــد نــخ، 
اصطــکاک، مشــکل در قفســه، ســوزن های خمیــده، 
ــر کــه از پارچــه پشــتی  ــخ، اتصــاالت بزرگ ت اتصــاالت ن
عبــور نمی کننــد، نــخ خشــک شــده یــا شــرایط دیگــر، 

نــخ، کشــش  خــود  در  نقــص  دلیــل  بــه 
بیــش از حــد نــخ، اصطــکاک، مشــکل در 
قفســه، ســوزن های خمیده،...نــخ اغلــب 
پــاره می شــود و یــا مشــکات دیگــری در 

طــول فرآینــد تافتینــگ رخ می دهــد.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ELTEX EYE یــک سیســتم انعطــاف 
تشــخیص  بــرای  کــه  اســت  پذیــر 
عیــب نــخ در ماشــین های چمــن زنــی 

طراحــی شــده اســت.

نــخ اغلــب پــاره می شــود و یــا مشــکات دیگــری در طــول 
فرآینــد تافتینــگ رخ می دهــد.

هنگامــی کــه یــک عیــب در نــخ رخ می دهــد، ماشــین 
بایــد متوقــف شــود تــا عیــب را تعمیــر کنــد، در غیــر ایــن 
صــورت اگــر پارگــی نــخ نادیــده گرفتــه شــود و تافتینــگ 
بیشــتر پــردازش شــود، محصــول بایــد دور انداختــه شــود.

ریســک قابــل توجهــی وجــود دارد کــه خطــا در چمــن 
داده  تشــخیص  کــه  نخــی  عیــب  از  ناشــی  مصنوعــی 
در  چمــن  کــه  شــود  مشــاهده  زمانــی  تنهــا  نمی شــود، 
نهایــت نصــب شــده و رگه هــای ناخواســته در آن ایجــاد 

اســت. شــده 

ELTEX تشخیص نخ پارگی توسط

توســط  بــاال  در  شــده  ذکــر  نــخ  عیــوب  خوشــبختانه 
 EYE مدل هــای  ســوئد،   ELTEX ســاخت  سنســورهای 
تشــخیص  قابــل   EYE COMPACT/COMPACT II و 

اســت.

ELTEX EYE یــک سیســتم انعطــاف پذیــر اســت کــه بــرای 
تشــخیص عیــب نــخ در ماشــین های چمــن زنــی طراحــی 
شــده اســت. ایــن سنســورها معمــوالً بیــن غلتک هــای 
اصــل  اســاس  بــر  و  قــرار می گیرنــد  و ســوزن ها  تغذیــه 

ــی اثبــات شــده هســتند. ــه خوب پیزوالکتریــک ب

ELTEX EYE هــر موقعیــت نــخ را در زمــان واقعــی نظــارت 
کاهــش  بــا  کارایــی  و  کیفیــت  بهبــود  بــرای  و  می کنــد 
ترمیــم و خرابــی طراحــی شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، 
طراحــی فشــرده منحصــر بــه فــرد آن را قــادر مــی ســازد 
اینــچ  بــه تراکــم ۱/۱۰  بــا گیج هایــی  تــا در ماشــین هایی 
اســتفاده شــود. تمــام داده هــای حســگرها توســط یــک 
واحــد کنتــرل اصلــی پــردازش می شــوند کــه نشــانه های 
توقــف و چــراغ هشــدار را بــه پایانــه اپراتــور کاربــر پســند 
در پاســخ بــه هرگونــه خطــای شناســایی شــده نــخ ارائــه 

می کنــد.

%۱۰۰ عیــوب نــخ تافتینــگ شناســایی می شــود. ایــن واقعیــت کــه سیســتم EYE در 
بیشــتر مــوارد، دســتگاه را قبــل از اینکــه عیــب در چمــن تافتــی رخ دهــد متوقــف 
می کنــد، تضمیــن می کنــد کــه در بیــش از ٪۹5 مــوارد هیــچ ایــرادی در محصــول 
نهایــی وجــود نــدارد. در برخــی مــوارد، بســته بــه محــل وقــوع عیــب نــخ و زمــان توقــف 
دســتگاه، نمی تــوان از ایجــاد یــک خطــای کوتــاه در چمــن تولیــد شــده اجتنــاب کــرد.

EYE COMPACT مزایای

• %۱۰۰ نخ پارگی ها تشخیص داده می شود.

• خارج شدن نخ از سوزن را تشخیص می دهد.

• تعمیــر کمتــر یــا بــدون تعمیــر. تعمیــر برخــی از فرش هــا حتــی امــکان پذیــر نیســت، 
بنابرایــن سیســتم مــا از یــک مزیــت قابــل توجــه برخــوردار اســت.

• زمان کار بیشتر و اتاف مواد کمتر
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

چندیــن  روی  تــا  می دهــد  اجــازه  اپراتــور  بــه   •
کنــد کار  همزمــان  طــور  بــه  ماشــین 

• افزایش کارایی

• تولید بیشتر به دلیل زمان تعمیر کمتر

• قابل شبکه به یک پایگاه داده مرکزی

• نــخ هــای معیــوب بــه طــور خــاص شناســایی 
بــه زمــان کار بیشــتری  شــده اســت کــه منجــر 

د می شــو

• تمــام وقایــع در زمــان واقعــی ثبــت می شــوند 
اســتفاده  تشــخیص  و  آمــار  بــرای  می تواننــد  و 

شــوند

• نشان یابی خودکار تمام قطعات سیستم

• تغییر آسان پیکربندی سیستم

حــال  در  موقعیت هــای  ســریع  یادگیــری   •
روی  روشــن/خاموش  کلیــد  )بــدون  اســتفاده 

) ر سنســو

هــای  دهنــده  اتصــال  بــا  ســاده  هــای  کابــل   •
مــدوالر

• سنسورهای مقاوم در محفظه های فلزی

گــروه  بــرای  می تــوان  را  سنســور  پارامترهــای   •
هــای مختلــف نــخ هــا تنظیــم کــرد.

 ETHERNET، CAN BUS، MODBUS  •

)OEM رابــط  بــرای  )موجــود 

• نصب آسان سنسورها.

جمع بندی

کامــل  مزایــای  از  می شــود  توصیــه  بســیار 
بهبــود  رشــد،  درآمــد،  زمینــه  در  فناوری هــا 
نگهــداری  و  تعمیــر  ماشــین،  کارایــی  کیفیــت، 
اپراتــور  بــه  و کمــک  مــواد  اتــاف کمتــر  کمتــر، 
کــه  مفتخریــم  مــا  کنیــد.  اســتفاده  ماشــین 
بگوییــم تولیدکننــدگان جهانــی چمــن مصنوعــی 

هســتند.  ELTEX مشــتریان 

منایشگاه دموتكس هانوفر كنسل شد
نمایشــگاه دموتكــس هانوفــر كــه بزرگتریــن رویــداد جهــان در 
زمینــه فــرش و كفپــوش اســت در ســال ٢٠٢٢ نیــز در هالــه ای 

از ابهــام قــرار گرفــت و كنســل شــد.

ــا در كشــور آلمــان و برخــی  ــه دلیــل اوج گرفتــن مجــدد كرون ب
دیگــر از كشــورهای اروپایــی ماننــد هلنــد و بلژیــك بــه نظــر 
میرســد عــاوه بــر دموتكــس نمایشــگاه هــای ســرآمد دیگــر 

ماننــد هیــم تكســتایل فرانكفــورت نیــز كنســل شــود.

بنــا بــه گفتــه مدیــر شــرکت نمایشــگاهی دویچــه مســه آلمــان 
همچنیــن بخــش زیــادی از بازدیدکننــدگان و شــرکت کننــدگان 
نمایشــگاه دموتکــس هــر ســاله از خــارج از آلمــان مــی باشــد 

مــی  کاهــش  را  مناســب  برگــزاری  ریســک  ایــن  کــه 
دهــد و ســخت گیــری هــای صــدور ویــزا و مســافرت هــا 
بــه برگــزاری بــا کیفیــت ایــن رویــداد مهــم ضربــه وارد 

مــی کنــد.
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مصاحبه: بهنام قاسمی

آیدا مرزا و فرش های دست چین 
شده از رسارس جهان

خانــم آیــدا مــرزا )AYDAH MERZA( یــک مجموعــه دار کویتــی و تاجــر فرش هــای مجلــل و منحصربه فــرد 
اســت.به لطــف دانــش کامــل و اشــتیاق ذاتــی او، نــام آیــدا متــرادف بــا فرش هــای منحصــر بــه فــرد در سراســر 
منطقــه شــده اســت. او اغلــب بــه دلیــل توانایــی اش در ارزیابــی دقیــق کیفیــت و ارزش یــک قطعــه و همچنیــن 

بینــش او در حفــظ یــک فــرش زیبــا زبانــزد اســت.

تاریخچــه  بیوگرافــی،  مــورد  در  بیشــتری  جزئیــات  آیــدا  خانــم 
و داســتان موفقیــت خــود در گالــری آیــدا مــرزا بــا مــا در میــان 

بگذاریــد.

ــاً  ــدرم اهــل کویــت اســت امــا اصالت ــان ۱۳۴۳ در تهــران هســتم. پ ــد ۱۱ آب مــن متول
اصفهانــی و مــادرم تهرانــی اســت. مــا در کویــت زندگــی می کردیــم و تــا مقطــع 
ــادا نقــل مــکان کــردم و  ابتدایــی در آنجــا تحصیــل کــردم. ســپس بــه مونتــرال، کان
KUWAIT AIR�  در رشــته بازاریابــی تحصیــل کــردم. بعــداً بــه کویــت برگشــتم و در
WAYS و ســپس در شــرکت KUWAIT PETROLUM کار کــردم تــا اینکــه در ســال 

ــاد. ــم اتفــاق افت ۲۰۰۶ تصــادف شــدیدی برای

از آن روز بــه ســرگرمی و عاقــه ام بــه فــرش بازگشــتم و ســفرم را بــا مطالعــه دربــاره 
فــرش از طریــق اینترنــت و کتــاب شــروع کــردم. ســپس تصمیــم گرفتــم بــه شــهرهای 
مختلــف ایــران ماننــد تهــران، کاشــان، اصفهــان، قــم، تبریــز، بیجــار، مایــر و همــدان 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ســفر کنــم تــا فرش هــای مناطــق مختلــف را کشــف کنــم.

ســپس در اواخــر ســال ۲۰۰۶ شــروع بــه برپایــی نمایشــگاه های خــودم در 
کویــت کــردم. اولیــن نمایشــگاه بین المللــی کــه در آن شــرکت کــردم در 
هانوفــر و ســپس تهــران، اســتانبول و بیــروت بــود. مــن همچنیــن از تمــام 
موزه هــای جهــان ماننــد مــوزه فــرش تهــران )ایــران(، مــوزه الکمــا در لــس 
لنــدن  در  آلبــرت  و  ویکتوریــا  مــوزه  آمریــکا(،  متحــده  )ایــاالت  آنجلــس 
)انگلیــس(، مــوزه هنــر اســامی در دوحــه )قطــر( و مــوزه پرگامــون برلیــن 
)آلمــان( بازدیــد کــرده ام. در همــان زمــان از مســجد شــیخ زایــد و مســجد 
ــا فرش هــای شــگفت انگیــز آنهــا را ببینــم. ســلطان قابــوس بازدیــد کــردم ت

مــن همچنــان بــه دنبــال کســب دانــش گســترده تر در مــورد فــرش بــودم 
فــرش در سراســر جهــان کــردم.  بــه شــرکت در نمایشــگاه های  و شــروع 
بــرای مشــاهده فــرش پازیریــک بــه مــوزه HERMITAGE در ســن پترزبــورگ 
رفتــم. مــن ســاالنه کتاب هایــی را منتشــر می کنــم کــه حــاوی جدیدتریــن 
فرش هایــی اســت کــه خریــداری کــرده ام، بــه جــز فرش هایــی کــه فروختــه ام. 

آخریــن نســخه کتــاب مــن در ســال ۲۰۲۰ منتشــر شــده اســت.

فــرش  زیــادی  تعــداد  زیــرا  اســت  نشــده  منتشــر   ۲۰۲۱ ســال  در  کتابــم 
جدیــد خریــداری نکــرده ام. بــا ایــن حــال، مــن یــک تاجــر فــرش نیســتم کــه 
فرش هــای معمولــی را کــه مــردم نیــاز دارنــد و اســتفاده می کننــد، خریــداری 
کنــم. حتــی در شــرایطی کــه چــک ســفید امضــا بــه مــن پیشــنهاد شــده، 
فرش هایــم را نفروختــم. مــن عاشــق فــرش هســتم و همیشــه بــه فرش هــای 

ــه فــرد و گرانبهــا عاقــه داشــتم. منحصــر ب

منطقــه MENA منطقــه مهمــی بــرای متخصصــان فــرش 
و  منطقــه  در  خــود  هــای  نمایشــگاه  مــورد  در  اســت. 
ــی  ــوع فرش های ــد؟ چــه ن فعالیت هــای خــود برایمــان بگویی

می کنیــد؟ عرضــه  مشــتریان  بــه  و  جمــع آوری  را 

مــن یــک خانــه جدیــد بــرای برپایــی یــک گالــری منحصــر بــه فــرد و مطابــق بــا 
اســتانداردهای بــاال و بــا اســتفاده از نــور حرفــه ای ســاخته ام. انــدازه گالــری 
ــد فرش هــای بســیار  ــری مــن می توانی ــر اســت. در گال ــه مت مــن دوازده در ن
کمیــاب، طراحی هــای منحصــر بــه فــرد و نمونه هــای شــاهکار را ببینیــد. 
ایــن فرش هــا کلکســیونی و بســیار جــذاب هســتند و بــه صــورت حرفــه ای در 

طــول ســفرهای مــن انتخــاب شــده اند.

عــاوه بــر ایــن، در گالــری مــن کتــاب هــای فرشــی کــه از سراســر دنیــا تهیــه 
کــرده ام نیــز موجــود هســتند. بســیاری از فرش هــای مــن دارای گواهینامــه 
هســتند. هــر فــرش در گالــری مــن دارای یــک اســتند بــرای قــرار دادن گواهــی 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

و کتــاب مربوطــه اســت. ایــن گالــری همچنیــن شــامل یــک فروشــگاه بــا فرش هــای اضافــی اســت.

مــن برخــی از مجموعه هــای خــود را بــه افــراد مشــهوری ماننــد پادشــاه عبــدهللا بــن عبدالعزیــز آل 
ســعود فروختــه ام. ایــن فــرش شــاهکاری متعلــق بــه اســتاد باقــر صیرافیــان بــود. همچنیــن ســلطان 
برونئــی، ملکــه رانیــا و شــیخ مــوزا آل مســند کــه در حــال برنامه ریــزی بــرای ماقــات بــا ایشــان هســتم، 

از دیگــر مشــتریان مهــم مــن هســتند.

از نظر شما، چه مشخصاتی یک فرش را منحصر به فرد و خاص می کند؟

ــا تــم طــرح فــرش و  ــه فــرد، انتخــاب رنگ هــای طبیعــی متناســب ب ــادر و منحصــر ب داشــتن طرحــی ن
ــه فــرد و خــاص می کننــد. ــاال از جملــه عواملــی هســتند کــه فــرش را منحصــر ب تراکــم گــره ب

 فــرش ایرانــی گــران اســت کــه بــرای اقتصــاد کنونــی 
جهانــی مناســب نیســت. بــه نظــر مــن قیمــت فــرش 

ایرانــی بایــد کاهــش یابــد.

و  کوویــد  همه گیــری  از  پــس 
در  را  فــرش  بخــش  واکسیناســیون، 
پیش بینــی  چگونــه  جهانــی  ســطح 

؟ می کنیــد

بدیهــی اســت کــه جهــان تحــت تأثیــر ویــروس 
خوشــبختانه  امــا  اســت.  گرفتــه  قــرار  کرونــا 
دوران  طــول  در  مــن  بــود.  برعکــس  مــن  بــرای 
و  فروختــه ام  فــرش   ۱5 حــدود  همه گیــری، 
یــک کانــال تلویزیونــی معــروف  بــا  مصاحبــه ای 
افــراد  باعــث شــد  کــه  داشــتم  خــود  گالــری  در 
بیشــتری مــرا بشناســند. پــس از ایــن مصاحبــه، 
از کشــورهای سراســر جهــان ماننــد کانــادا، ژاپــن، 
ــا، ایــاالت متحــده آمریــکا و همچنیــن دختــر  اروپ

تمــاس گرفتنــد. مــن  بــا  پادشــاه عبــدهللا 

بــه عنــوان یک دوســتدار فــرش ایرانی، 
فعلــی  وضعیــت  مــورد  در  شــما  نظــر 
فــرش دســتباف در ایــران و آینــده آن 

چیســت؟

ایــران  دســتباف  فــرش  صنعــت  نمی کنــم  فکــر 
در مســیر رویکــرد مناســبی باشــد، زیــرا بیشــتر 
طرح هــای آنهــا کپــی شــده هســتند. کپــی کــردن 
مــی دارد  نگــه  ســطح  همــان  در  را  مــا  طرح هــا 
را  فــرد  بــه  منحصــر  فرش هــای  ارائــه  اجــازه  و 
رنــگ  و  طرح هــا  انتخــاب  بنابرایــن  نمی دهــد. 
تفــاوت  ایــران  دســتباف  فــرش  در  جدیــد  هــای 

می کنــد. ایجــاد  زیــادی 

مــدرن،  طرح هــای  از  بــرداری  کپــی  جــای  بــه 
بایــد اجــازه دهیــم فرش هــای کاســیک ایرانــی 
دوبــاره ظهــور کننــد. همچنیــن فــرش ایرانــی گــران 
اســت کــه بــرای اقتصــاد کنونــی جهانــی مناســب 
نیســت. بــه نظــر مــن قیمــت فــرش ایرانــی بایــد 

کاهــش یابــد.
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معرفی شرکت: فرش شادرخ کاشان

فرش شادرخ نقطه اپیاین 
جستجوی مشا 

گــروه صنعتــی شــادرخ کویــر کاشــان )فــرش شــادرخ( در ســال 
۱۳۸۴ تاســیس گردیــده و بــا تولیــد فــرش هــای بــروز وارد صنعــت 
فــرش ماشــینی شــده اســت و در طــول ۱۵ ســال ســابقه در ایــن 
صنعــت همــواره بــا بــه روزکــردن خــط تولیــد و ماشــین االت پیشــرو 

در تولیــد فــرش هــای بــا کیفیــت و زیبــا بــوده اســت.

گــروه صنعتــی شــادرخ کویــر کاشــان قصــد دارد بــا ارائــه ی محصــوالت و خدمــات 
بــه مشــتریان خــود رضایــت و لبخنــد را بــر چهــره ی مشــتریان عزیــز ایجــاد کنــد.

نهایــت تاشــمان را مــی کنیــم؛ کــه بــه مشــتریان خــود محصــوالت بــا بهتریــن 
ــه نماییــم. کیفیــت و باالتریــن حــق انتخــاب و احســاس رضایتمنــدی ارائ

خریــد  از  وقــار  احســاس  محصــوالت؛  گارانتــی  بــا  مشــتری  ریســک  کاهــش 
محصــوالت برنــد شــادرخ راحتــی و در دســترس بــودن؛ قیمــت مناســب و طراحی 
زیبــا و منحصــر بــه فــرد در اولویــت اهــداف و ارزشــهای گــروه صنعتــی شــادرخ در 

قبــال شــما عزیــزان مــی باشــد.

چرا فرش شادرخ کویر؟

ایــن شــركت، بــا هــدف خاقیــت و معرفــى طرح هــاى 
نویــن، همــواره از ابتــدا ســعى در خلــق آثــارى متنــوع 
جدیــد و زیبــا داشــته اســت. ایــن مجموعــه بــه پشــتوانه 
تیــم متخصــص و بــا اســتفاده ازجدیدتریــن نرم افزارهاى 
طراحــى، بــه عنــوان نمــاد نــوآورى در فــرش ماشــینى، 
مطــرح گردیــده اســت. تیــم طراحــى هــر ســاله بــا بازدیــد 
از معتبــر تریــن نمایشــگاه هــاى مطــرح مربوطــه ، بــا 
جدیدتریــن تکنولــوژى طراحــى و رنــگ و بافــت در ایــن 
صنعــت بــه روز مــى باشــد. ســرمایه بــرای هــر تكنولــوژی 
جلوگیــری مــی كنــد و كارخانجــات متضــرر خواهنــد شــد. 
بــا توجــه بــه تولیــد فــرش بــا شــانه بــاال و بالطبــع قیمــت 
بــاالی آن نقــش طبقــه متوســط جامعــه در خریــد فــرش 
در ایــران كمرنــگ تــر شــده ایــن امــر نیــز باعــث ركــود 

بــازار داخلــی شــده اســت.

بــا اســتفاده از الیــاف مرغــوب شــرکت درالــون آلمــان، 
شــیمیایی  مــواد  و  هــا  رنــگ  مرغوبتریــن  و  بهتریــن 
کارخانجــات ممتــاز اروپــا، پشــم خالــص بــا برنــد ســازمان 
ابریشــم طبیعــی، حضــور فــرش  نــخ  پشــم نیوزلنــد و 
شــادرخ در بازارهــای داخلــی و جهانــی در طــی ۱5 ســال 

تــداوم داشــته اســت.

جهت مشاهده ویدیو کلیک کنید...

https://www.kohanjournal.com/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86/
https://www.kohanjournal.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE/
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برنــد  محبوبیــت  و  نامــی  خــوش  مــا  نظــر  از 
و  مــداری  مشــتری  بدلیــل  شــادرخ  فــرش 
اســتانداردهای بــاالی کیفیــت و نیــز نــوآوری در 
طراحــی و رنــگ آمیــزی مــی باشــد. اســتفاده از 
تکنولــوژی روز دنیــا در تولیــد فــرش ماشــینی 
بــا  تولیــد محصــول  اهمیــت  بــر  تائیــدی  نیــز 

کیفیــت در ایــن شــرکت مــی باشــد.

: 0 0 - 1 6 : 0 0  
O D A  C A D .  N O : 1 2 3  
A D I K Ö Y

rıntılar için, 0123 456 78 90'ı arayın

EKİM'DE ZİHİN SAĞLIĞI

MPOZYUMU'NDA BİZE

TILIN.

فروش دستگاه تبدیل ته دوک  های شما

به دوک کامل و بدون گره (ویدیو)
 

بیت وایندر Bit winder ساخت شرکت گیلباس بلژیک 

ته دوک های شما را بدون گره تبدیل یه دوک کامل می کند
 

مخصوص صنایع فرش ماشینی و نخ
 

 شرکت مدالیون   شماره تماس: ۰۰۴۴۷۸۹۹۶۶۱۲۳۴

ویدیوهای مربوط به بیت وایندر Bit winder ساخت شرکت گیلباس بلژیک

فــرش ماشــینی کاشــان یکــی از ارزنــده تریــن و 
بهتریــن فــرش های ماشــینی در سراســر کشــور 
و منطقــه خاورمیانــه محســوب مــی شــود. بــه 
جــرات مــی تــوان کاشــان را قطــب تولیــد کننــده 

فــرش ماشــینی ایــران نــام بــرد. 

شهرستان کاشان با داشتن چندین شهرک 

صنعتــی و شــاغل بــه تولیــد و طراحــی فــرش 
ایــن امــکان را داده اســت تــا فــرش ماشــینی 
در شــهر کاشــان بــه صــورت انبــوه تولیــد شــود. 
ــر تولیــد فــرش هــای ماشــینی  کاشــان عــاوه ب
در تولیــد و بافتــن انــواع فــرش هــای دســت 
بافــت نیــز از جملــه مهــم تریــن شــهرهای ایــران 

محســوب مــی شــود.

https://www.kohanjournal.com/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86/
https://www.kohanjournal.com/?p=126341
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ترجمه: فاطمه معتمدی

۴ دلیل برای انتخاب کایش 
Carpet tile فرش یا

کاشــی فــرش یــا CARPET TILE معمــوالً در ابعــاد ۵۰*۵۰ بــه صــورت مربعــی تولیــد می شــود، امــا گزینه هــای 
مــدل ایــن فــرش بــه مربــع محــدود نمی شــود. مدل هــای مختلفــی ماننــد مثلــث، مســتطیل و شــش ضلعــی نیــز 

وجــود دارد

از کایش فرش ها چه یم دانید...

قیمت کاشی فرش

 )CARPET TILE( فــرش  کاشــی  مزایــای  بهتریــن  از  یکــی 
ــا قیمــت کمتــری نســبت بــه  ایــن اســت کــه می تــوان آن را ب
ســایر فرش هــای خــاص خریــداری کــرد. از آنجایــی کــه در 
نصــب آن بــه نیــروی کار کمتــری نیــاز اســت، نســبت بــه 
ســایر کفپوش هــای موکــت نیــز ارزان تــر خواهــد بــود. میــزان 
ضایعــات در کاربــرد کاشــی فــرش )CARPET TILE( بســیار 
کــم اســت. همچنیــن نیــازی بــه گذاشــتن مــواد زیــر فــرش 

نیســت.

دوام فوق العاده

 )CARPET TILE( یکــی از بزرگتریــن مزایــای کاشــی فــرش
دوام آن اســت. ایــن دســته از فرش هــا بــرای تســت ویلچــر 
مناســب هســتند. ایــن نــوع فــرش بــرای مکان هــای پــر رفــت 
و آمــد طراحــی شــده اســت و مخصوصــاً بــرای ادارات نســبت 

بــه ســایر فــرش هــا مفیدتــر و ماندگارتــر اســت.

یکی از زیبایی های این مدل فرش نازک بودن آن است.

شــکل های  تغییــر  یــا  کثیفــی  لکه هــای  وجــود  صــورت  در 
غیرقابــل جابجایــی در یــک منطقــه، می توانیــد بــه راحتــی 

 )CARPET TILE( فرش هــا  کاشــی 
بــا  را  طراحــی  در  پذیــری  انعطــاف 
ارائــه  مختلــف  مدل هــای  و  رنگ هــا 

می دهنــد.

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

 CARPET( تنهــا یــک یــا دو کاشــی را بــا اســتفاده از کاشــی فــرش
TILE( جایگزیــن خــود تعویــض کنیــد. امــا در مــورد فرش هــای 
متــداول بایــد در چنیــن شــرایطی کل فــرش را تعویــض کنیــد.

طراحی انعطاف پذیر

کاشــی فرش هــا )CARPET TILE( انعطــاف پذیــری در طراحــی 
را بــا رنگ هــا و مدل هــای مختلــف ارائــه می دهنــد. بــا تکنولــوژی 
پیشــرفته رنگــرزی فــرش بــه شــما ایــن امــکان را می دهنــد تــا 
طیــف گســترده ای از رنگ هــا، نقش هــا و طرح هــا را ایجــاد کنیــد.

ایجاد یک محیط راحت

را در  از بهبودهــای محیطــی  باالیــی  اداری ســطح  فــرش هــای 
مقایســه بــا کف هــای ســطح ســخت ارائــه می دهنــد. بــه لطــف 
نویزهــای   ،)  CARPET TILE( فــرش  کاشــی  ای  الیــه  ســاختار 
در  را  صــدا  نتیجــه  در  و  می کنــد  جــذب  را  محیــط  در  موجــود 
ســطوح نویــز بــه ویــژه در مناطــق تجــاری و مناطــق بــا گــردش 

ارائــه می دهــد. بــاال  انســانی 

کاشــی فرش هــا )CARPET TILE( گزینــه ای عالــی بــرای آزمایــش 
ترکیــب رنــگ و شــکل هســتند. از رنگ هــای قرمــز گــرم گرفتــه تــا 
ــژ، رنگ هــای خاکــی گــرم در رنــگ هــای قهــوه ای و  رنــگ هــای ب
خاکســتری، تــا رنــگ هــای آبــی و ســبز. طیــف متنوعــی از رنگ هــا 

را می تــوان در ایــن مــدل از فــرش مشــاهده کــرد.

 )CARPET TILE( امــروزه زمین هــای اســتفاده از کاشــی فرش هــا
بــه فرش هــای اداری محــدود نمی شــود. ایــن مــدل از فــرش بــه 
خصــوص در پروژه هــای فــرش هتلــی نیــز ترجیــح داده می شــود.

https://www.kohanjournal.com/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86/
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اطالعات بیشتر در سایت  فرش آراد  ⇢

https://www.instagram.com/aradcarpetkashan/


مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۶، آبان ۱۴۰۰ 33

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

هی
آگ

ت 
س

لی
هی

آگ
ت 

س
لی

✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

بازار اروپا برای فرش های پشــمی ماشــینی و دســتباف در حال تثبیت اســت. بیشــتر واردات این محصوالت 
از کشــورهای در حــال توســعه صــورت می گیــرد. بخش هــای متوســط و رده بــاالی بــازار بیشــترین پتانســیل را 
دارا می باشــند. بــرای تامیــن ایــن بخش هــا بایســتی بــه طراحــی و کیفیــت محصــوالت توجــه ویــژه ای داشــته 

باشــید. کار بــا مــواد پایــدار و ایجــاد شــرکت می توانــد بــه شــما یــک مزیــت رقابتــی بدهــد.

 ۱- معرفی فرش های پشمی ماشینی و دستباف

فرش هــای پشــمی ماشــینی و دســتباف، کفپوش هــای نســاجی 
هســتند کــه از نخ هــای پشــمی بــه صــورت ماشــینی و یــا دســتباف 
ســاخته می شــوند. قالیچه هــای دســتبافت در سرتاســر دنیــا بــا 
نام هــای مختلفــی مانندگلیــم، ســومک و جاجیــم تولیــد می شــوند.

ایــن مطالعــه از کدهــای جــدول یــک بــرای نشــان دادن تجــارت 
اســتفاده می کنــد. و دســتباف  ماشــینی  پشــمی  فرش هــای 

کیفیت : عملکرد

اکثــر فرش هــای پشــمی بــرای زیباتــر کــردن فضــای خانــه خریــداری 
می شــوند. بنابرایــن مهمتریــن ویژگــی آن هــا تزئینــی بــودن اســت. 
ــا کاهــش  فرش هــا همچنیــن می تواننــد ســبب گرمــای محیــط و ی

نویسنده: فاطمه معتمدی

راهمنای صادرات فرش های پمشی 
ماشیین و دستباف به ارواپ

عنــوان  بــه  محصــوالت  ایــن  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  شــوند.  صــدا 
کفپــوش مــورد اســتفاده هســتند و روی آن هــا رفــت و آمــد صــورت 

ــرد، بایســتی از دوام کافــی برخــوردار باشــند. می گی

مواد

ــا مــوی ســایر  بیشــتر فرش هــای ماشــینی و دســتباف از پشــم و ی
یــاک ســاخته می شــوند. آن هــا  آلپــاکا، المــا و  حیوانــات ماننــد 
ــا مــواد بازیافتــی ســاخته  همچنیــن می تواننــد از پنبــه، ابریشــم ی
شــوند. در ایــن یادداشــت بــر روی پشــم بــه عنــوان مــاده اولیــه 

اصلــی تمرکــز داریــم.

مــوی  از  آمــده  دســت  بــه  الیــاف  پشــم،  از  مقصــود  اینجــا  در 
حیوانــات اســت. در مقابــل ایــن الیــاف، پشــم مصنوعــی ســاخته 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

جدول ۱: کدهای محصوالت

شــده از پلــی پروپیلــن بــه عنــوان یــک لیــف مصنوعــی بشــر ســاخته را نیــز داریــم. فرش هــای 
از فرش هــای پشــم طبیعــی هســتند. ارزان تــر  پشــمی مصنوعــی بســیار 

اندازه

اندازه هــا معمــوالً بــر حســب فــوت ارائــه مــی شــوند )۱ فــوت = ۳۰/۴۸ ســانتی متــر(. اندازه هــای 
معمولــی عبارتنــد از:

• ۳*۲ فوت

• ۶*۴ فوت

• ۱۲*۹ فوت

• ۹*۶ فوت

مطابقــت داشــته باشــند.

کلیــدی  کیفیــت  جنبــه  یــک  بافــت  ظرافــت 
منعکــس  طــرح  ظرافــت  در  کــه  اســت 
باشــند  ظریف تــر  نخ هــا  هرچــه  می شــود. 
دارنــد.  باالتــری  فــروش  قیمــت  و  کیفیــت 
تکمیــل نیــز مهــم اســت. فرشــی کــه بــه خوبــی 
تکمیــل شــده اســت، بــه شــکلی نســبتاً منظــم، 
صــاف و مســتقیم روی زمیــن قــرار می گیــرد. 
محصــول نهایــی نبایــد بــه طــور غیــر طبیعــی 
بــراق یــا بیــش از حــد روشــن و خشــن باشــد، و 
همچنیــن نبایــد رنگ هــا محــو یــا پراکنــده شــده 

. باشــند 

قدیمــی  ظاهــر  بــا  مــدرن  فرش هــای  امــروزه 
محبــوب هســتند، بــه ایــن معنــی کــه منســوج 
ــی ســنگ شــویی شــده اســت. فرش هــای  نهای
ســنتی ســنگ شــویی شــده نیــز مــورد تقاضــا 
هســتند. بــا ایــن حــال، اســتفاده از اســید بــرای 
ایجــاد یــک ظاهــر سنگ شــویی شــده بایــد بــا 

• ۳*۳ فوت

• 5*5 فوت

• ۱۴*۱۰ فوت

• ۱۰*۱۰ فوت

در مراحــل اولیــه همــکاری از خریــدار اروپایــی خــود بپرســید کــه آیــا بــه دنبــال 
ــا خیــر؟ اندازه هــای خاصــی هســتند ی

طرح

ــا معاصــر وجــود  ــوع، ســنتی ی فرش هــای پشــمی در طرح هــا، ســبک ها و نقش هــای بســیار متن
دارنــد. آن هــا می تواننــد رنگارنــگ یــا ســاده باشــند تــا بــا ســلیقه شــخصی مصــرف کننــدگان 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ــا محیــط زیســت ناســازگار اســت. ــد ب ــن فرآین ــرا ای ــرد، زی دقــت مــورد توجــه قــرار گی

برچسب زدن

برچســب های بســته بندی خارجــی فــرش بایــد شــامل تولیدکننــده، گیرنــده، ترکیــب، انــدازه، 
تعــداد قطعــات، شناســه جعبــه، تعــداد کل جعبه هــا و وزن خالــص و ناخالــص باشــد.

مهمتریــن اطاعــات روی برچســب محصــول یــا بســته بنــدی فــرش، ترکیــب، انــدازه، منشــاء و 
برچســب مراقبتــی اســت.

بسته بندی

فرش هــای پشــمی بــه صــورت رول، پیچیــده شــده در فیلــم پاســتیکی و گونــی جوت/هســی 
حمــل می شــوند. آن هــا قبــل از قــرار دادن در کانتینــر بــه صــورت رول شــده و بــه ســمت داخــل 
بســته بنــدی می شــوند. گاهــی اوقــات دو فــرش بــه هــم رول می شــوند، امــا ممکــن اســت ایــن 
رول خیلــی ســنگین شــود. کناره هــا اغلــب بــا دیســک های ســخت در انتهــا محافظــت می شــوند 

تــا از لغــزش و تلســکوپی شــدن آن هــا جلوگیــری شــود.

در جابــه جایــی فرش هــا نبایــد بــا کیســه یــا قــاب کار کــرد زیــرا بســته بنــدی فیلــم بــه راحتــی پــاره 
می شــود. بــرای حمــل فرش هــای لولــه شــده بایــد از قالــب حمــل فــرش اســتفاده شــود.

شکل ۱: واردات اروپایی فرش های پشمی ماشینی و دستباف ۲۰۱۶-۲۰۱۲ به میلیون یورو

بــرای  مناســب  فرصت هــای   -۲
پشــمی  فرش هــای  صادرکننــدگان 
اروپــا بــازار  در  دســتباف  و  ماشــینی 

واردات فرش های پشــمی ماشــینی و دســتباف 
در اروپــا در حــال تثبیــت اســت. بیــش از نیمــی 
از ایــن واردات از کشــورهای در حــال توســعه 
اســت. واردکننــدگان اصلــی قالی هــای پشــمی 
ماشــینی و دســتباف اروپــا، آلمــان و بریتانیــا 
از کشــورهای  واردات عمــده آن هــا  هســتند. 
در حــال توســعه، آن هــا را بــه بازارهــای هــدف 

ــد. ــل می کن ــی تبدی جالب

تولیــد  آمــار  کــه  باشــید  داشــته  توجــه  لطفــاً 
فرش هــای  طورکلــی  بــه  اروپــا  مصــرف  و 
ماشــینی و دســتباف را پوشــش می دهــد، زیــرا 
داده هــا بیــن پشــم و ســایر مــواد تمایــز قائــل 

. ند نمی شــو

تقاضای مصرف کننده

ماشــینی  فرش هــای  بــرای  اروپــا  تقاضــای   •
بــا   ۲۰۱۶ و   ۲۰۱۲ ســال های  بیــن  دســتباف  و 
متوســط نــرخ رشــد ســاالنه ۱/۸ درصــد افزایش 
یافتــه اســت. ایــن میــزان در ســال ۲۰۱۶ بــه ۴/۱ 

ــورو رســیده اســت. ــارد ی میلی

بــرای فرش هــای ماشــینی و  • تقاضــای اروپــا 
 ۱/۴( میــزان  باالتریــن  بریتانیــا  در  دســتباف 
 ۷۰۶ بــا  نیــز  آلمــان  اســت.   ) یــورو  میلیــارد 

اســت. آن  دنبــال  بــه  یــورو  میلیــون 

نقــش تولیــد اروپــا در تامیــن تقاضــای 
اروپــا چیســت؟

• میــزان تولیــد و تقاضــای اروپــا بــرای فرش های 
ماشــینی و دســتباف کــم و بیــش در تعــادل 
ــا توجــه بــه صــادرات  ــا ایــن حــال، ب هســتند. ب
قابــل توجــه اروپــا و در نتیجــه نیــاز بــه واردات، 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ــازار جالبــی بــرای فرش هــای ماشــینی و دســتباف اســت. ــا ب اروپ

• تولیــد فــرش ماشــینی و دســتباف اروپــا بیــن ســال های ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۶ بــا متوســط نــرخ رشــد 
ســاالنه ۲/۰ درصــد افزایــش یافــت و بــه ۴/۲ میلیــارد یــورو در ســال ۲۰۱۶ رســید.

• بلژیــک مســئول ۳۱ درصــد از تولیــد فرش هــای ماشــینی و دســتباف اروپــا اســت. هلنــد و 
انگلســتان بــه ترتیــب بــا %۲۱ و %۱۹ در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد.

میزان واردات کشورهای اروپایی مختلف از کشورهای درحال توسعه

ــورو در  ــون ی ــه ۴۷5 میلی ــوده و ب ــی فرش هــای ماشــینی و دســتباف در نوســان ب • واردات اروپای
ســال ۲۰۱۶ رســیده اســت.

• واردات نســبتاً بــاال در ســال ۲۰۱۲ منجــر بــه نــرخ رشــد متوســط ســاالنه منفــی ۳.۴ درصــدی 
بیــن ســال های ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۶ شــد. بــا ایــن حــال بیــن ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ واردات بــا ثبات تــر 

و در حــدود ارزش فعلــی ۴۷5 میلیــون یــورو بــود.

• در سال های آینده، انتظار می رود واردات کشورهای اروپایی به ثبات بیشتری برسد.

• کشــورهای در حــال توســعه منبــع اصلــی اروپــا بــرای واردات فرش هــای پشــمی ماشــینی و 
دســتباف هســتند. آن هــا در ســال ۲۰۱۶، 5۲ درصــد، بالــغ بــر ۲۴۶ میلیــون یــورو را عرضــه کردنــد. 

پیــش بینــی می شــود ایــن ســهم در ســال های آینــده ثابــت باشــد.

• در واقع، بســیاری از ســهم واردات فرش های 
کشــورهای  از  دســتباف  و  ماشــینی  پشــمی 
اروپــای غربــی، محصــوالت صادراتــی مجــدد 
اســت که در کشــورهای در حال توســعه تولید 

می شــوند.

• آلمــان بــا ۱۳۱ میلیــون یــورو در ســال ۲۰۱۶، 
پشــمی  هــای  فــرش  واردکننــده  بزرگتریــن 
ماشــینی و دســتباف اروپــا اســت. بریتانیــا بــا 

یــورو پــس از آن قــرار دارد. ۱۰۷ میلیــون 

از  واردات  در  همچنیــن  کشــورها  ایــن   •
پیشــتاز  نیــز  توســعه  حــال  در  کشــورهای 
تقریبــاً  کــه  آلمــان  خصــوص  بــه  هســتند. 
ســه چهــارم واردات فــرش پشــمی ماشــینی و 
دســتباف خود را از کشــورهای در حال توســعه 

می کنــد! تامیــن 

• واردات از کشــورهای در حــال توســعه نیــز 
بیــن ســال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ در نوســان بــوده 
اســت. ایــن واردات پــس از ارزش اولیــه نســبتا 
فعلــی  ارزش  تقریبــا در  بــاال در ســال ۲۰۱۲، 

ــده اســت. ثابــت مان

۲۰۱۶ عرضــه  در ســال  بــا ۲۲ درصــد  هنــد   •
ماشــینی  پشــمی  فرش هــای  اصلــی  کننــده 
تامیــن  ســایر  اســت.  اروپــا  دســتباف  و 
کنندگان،کشــورهای در حــال توســعه پیشــرو، 

شکل ۲: واردکنندگان اصلی فرش های پشمی ماشینی و دستباف ۲۰۱۶ به میلیون یورو

شکل ۳: تامین کنندگان پیشرو فرش های پشمی ماشینی و دستباف ۲۰۱۶
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ترکیــه   ،)5/۸٪( پاکســتان   ،)۶/۹٪( ایــران 
)٪5/۶(، چیــن )٪۴/۱(، نپــال )٪۳/۹( و مراکــش 

هســتند. درصــد(   ۱/۶(

تامیــن  در  نقشــی  چــه  صــادرات 
دارد؟ اروپــا  تقاضــای 

• صــادرات فــرش پشــمی ماشــینی و دســتباف 
ــا و  ــاً شــامل تجــارت در داخــل اروپ ــا عمدت اروپ

ــا کشــورهای توســعه یافته اســت. ب

 ۶۶( آلمــان  و  یــورو(  میلیــون   ۷۸( بلژیــک   •
صادرکننــدگان  پیشــروترین  یــورو(  میلیــون 
اروپــا  دســتباف  و  ماشــینی  پشــمی  فــرش 

. هســتند

تأثیــر مخــارج واقعی مصرف خصوصی 
بــر تقاضای اروپا

مخــارج مصــرف خصوصــی یــک شــاخص مهــم 
اســت.  اروپــا  خانــه  دکوراســیون  بــازار  بــرای 
شــرایط  بــا  تنگاتنگــی  ارتبــاط  بخــش  ایــن 
اقتصــادی دارد. وقتــی نقدینگــی کــم اســت، 
ضــروری  غیــر  اقــام  خریــد  مصرف کننــدگان 
کافــی  قابــل تصــرف  کــه درآمــد  زمانــی  تــا  را 

می اندازنــد. تعویــق  بــه  باشــند  داشــته 

انتظــار مــی رود بیــن ســال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، 
هزینه هــای مصــرف خصوصــی اروپــا افزایــش 

یابــد.

مصــرف  کــه  اســت  معنــی  بــدان  ایــن 
محصــوالت تزئینــی احتمــاالً افزایــش می یابــد. 
نوظهــور، مصــرف  بازارهــای  در  بــه خصــوص 
کننــدگان پــول بیشــتری بــرای تزییــن خانــه در 
دســترس خواهنــد داشــت. مصــرف کننــدگان 
حاضــر  حــال  در  یافتــه  رشــد  بازارهــای  در 
دکوراســیون  بــرای  را  پــول  مناســبی  مقــدار 
ــن رشــد مصــرف آن هــا  ــد، بنابرای خــرج می کنن

شکل ۴: صادرات اروپایی فرش های پشمی ماشینی و دستباف ۲۰۱۶-۲۰۱۲ به 
میلیون یورو

شکل ۵: رشد مخارج مصرف خصوصی واقعی ۲۰۱۷-۲۰۱۹

بــود. خواهــد  متوســط 

۳- روندهای ایجاد فرصت برای فرش های ماشینی و دستباف در بازار اروپا

پایداری

مصــرف کننــدگان و طراحــان نظــر خــود را بــه ســمت انتخاب هــای پایدارتــر تغییــر می دهنــد. 
باعــث  امــر  ایــن  تولیــد و مصــرف وجــود دارد.  اثــرات منفــی  از  نگرانــی و آگاهــی فزاینــده ای 
محبوبیــت برچســب ها و تعهــدات پایــداری در صنعــت نســاجی می شــود. اســتفاده از پشــم بــه 
عنــوان مــاده اولیــه اصلــی شــما بــه خوبــی بــا ایــن رونــد مطابقــت دارد. رنگ هــای طبیعــی ویژگــی 
پایــداری بیشــتری بــه فرش هــای پشــمی اضافــه می کننــد. اســتفاده از پشــم بازیافتــی بــرای تولیــد 

ســمت  بــه  را  خــود  نظــر  طراحــان  و  کننــدگان  مصــرف 

آگاهــی  و  نگرانــی  می دهنــد.  تغییــر  پایدارتــر  انتخاب هــای 

دارد.  وجــود  مصــرف  و  تولیــد  منفــی  اثــرات  از  فزاینــده ای 

ایــن امــر باعــث محبوبیــت برچســب ها و تعهــدات پایــداری 

ــه عنــوان  در صنعــت نســاجی می شــود. اســتفاده از پشــم ب

مــاده اولیــه اصلــی شــما بــه خوبــی بــا ایــن رونــد مطابقــت 

دارد.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

فــرش نیــز امــکان پذیــر اســت.

مســئولیت اجتماعــی یکــی دیگــر از جنبه هــای 
از  خــودداری  اســت.  پایــداری  کلیــدی 
اســتفاده از کــودکان کار بــه ویــژه در بخــش 
فــرش، همچنیــن بــه دلیــل عاقــه مجــدد بــه 

دارد. اهمیــت  ســاز،  دســت  محصــوالت 

خلق مشترک

خریــداران اروپایــی بــه طــور فزاینــده ای ســعی 
می کننــد خــود را از رقبــای خــود متمایــز کننــد. 
بــرای انجــام ایــن کار، آن هــا بــر روی تصویــر 
بــه  آن هــا  می کننــد.  تمرکــز  خــود  طراحــی  و 
بتواننــد  تولیدکنندگانــی می گردندکــه  دنبــال 
بــا آن هــا همــکاری کننــد تــا محصــوالت خــود 
را توســعه دهند،کــه اصطاحــاً بــه آن »خلــق 
نشــان  در  امــر  ایــن  می گوینــد.  مشــترک« 
دادن مهارت هــای خــاص، تکنیک هــای تولیــد 
و انــواع مــواد خامــی کــه بــا آن هــا کار می شــود 

بســیار مهــم اســت.

مقادیر کمتر و زمان تحویل کمتر

خریــداران اروپایــی بــه ســرعت مجموعه هــای 
خــود را تغییــر می دهنــد. در نتیجــه، آن هــا بــه 
سفارشــات  حداقــل  و  کوتاه تــر  زمــان  دنبــال 
کمتــر هســتند. ایــن یــک مزیــت متمایــز بــرای 
تولیدکننــدگان کوچــک تــا متوســط اســت کــه 

انعطاف پذیرتــر هســتند و معمــوالً می تواننــد 
تولیدکننــدگان  بــه  نســبت  کمتــری  مقادیــر 

بزرگ تــر عرضــه کننــد.

الگوهای قومیتی

نقــوش قومــی و صنایــع دســتی ســنتی در بــازار 
اروپــا رایــج اســت. ایــن را می تــوان یــک رونــد 
بــه خصــوص در  نظــر گرفــت.  بلندمــدت در 
فرش هــا کــه بــه خاطــر ســابقه خــود شــناخته 
داســتان  بــه  کننــدگان  مصــرف  شــده اند. 
پشــت محصــول عاقــه منــد هســتند کــه بــه 
منحصــر بــه فــرد بــودن آن می افزایــد. برخــی 

از تولیدکننــدگان طرح هــای ســنتی را امتحــان 
می کننــد و آن هــا را بــه روشــی مــدرن بازســازی 
بــازی  رنگ هــا  بــا  همچنیــن  و  می کننــد 

می کننــد.

ماشــینی  پشــمی  فرش هــای   �۴
الزاماتــی  چــه  بــا  بایــد  دســتباف  و 
مطابقــت داشــته باشــند تــا بتواننــد در 
بــازار اروپــا مــورد قبــول واقــع شــوند؟

محصــول شــما بایــد بــا کــدام الزامــات 
مطابقــت  قانونــی  غیــر  و  قانونــی 

باشــد؟ داشــته 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ایمنی عمومی محصول

دســتورالعمل کلــی ایمنــی محصــول اتحادیــه 
اروپــا بــرای همــه محصــوالت مصرفــی از جملــه 
دســتورالعمل  ایــن  می شــود.  اعمــال  فــرش 
بیــان می کندکــه تمــام محصوالتــی کــه در اروپــا 
بــه بــازار عرضــه می شــوند بایــد بــرای اســتفاده 
ایمن باشــند. پایگاه داده RAPEX محصوالتی 
را فهرســت می کنــد کــه اتحادیــه اروپــا در مــرز 
رد کــرده یــا از بــازار خــارج کــرده اســت. بــرای 
اطــاع از مشــکاتی کــه ممکــن اســت ایجــاد 
شــود، پایــگاه داده را بــرای محصــوالت مشــابه 

بررســی کنیــد.

شــده:  محــدود  شــیمیایی  مــواد 
R E A C H

محــدود  شــیمیایی  مــواد   REACH مقــررات 
شــده را در محصوالتــی کــه در اروپــا بــه بــازار 
بــرای  می کنــد.  فهرســت  می شــوند  عرضــه 

و  آزو  از رنگ هــای  اســتفاده   REACH ،مثــال
برخــی مــواد بازدارنــده شــعله را در محصــوالت 

می کنــد. محــدود  نســاجی 

نــکات  و  اطاعــات  اروپــا  شــیمیایی  آژانــس 
می دهــد.  ارائــه   REACH مــورد  در  مفیــدی 
بــرای مثــال بــه پیوســت XVII REACH بــرای 
فهرســتی از همه مواد شــیمیایی محدود شــده 
مراجعــه کنیــد. همچنیــن اطاعــات مربــوط بــه 
REACH بــرای شــرکت هایی کــه در خــارج از 
ــا تأســیس شــده اند و ســؤاالت و پاســخ ها  اروپ

در REACH را بررســی کنیــد.

مقررات نساجی

اروپــا،  اتحادیــه  نســاجی  مقــررات  طبــق 
محصــوالت نســاجی بایــد دارای برچســب یــا 
عامــت گــذاری شــوند تــا ترکیــب الیــاف آن هــا 
را نشــان دهــد. ایــن برچســب هــا بایــد بــادوام 

و مقــاوم در برابــر پارگــی، محکــم چســبیده، بــه 
راحتــی خوانــا، قابــل مشــاهده و در دســترس 

باشــند.

قانون بسته بندی

و  بســته بندی  بــرای  خاصــی  قوانیــن  اروپــا 
زباله هــای بســته بندی دارد. بــه عنــوان مثــال 
اســتفاده از برخــی فلــزات ســنگین را محــدود 
ــرای  ــا همچنیــن دارای الزاماتــی ب می کنــد. اروپ
)WPM( اســت کــه  مــواد بســته بندی چوبــی 
ــد  ــرای حمــل و نقــل اســتفاده می شــود، مانن ب
پالت هــا  بســته بندی،درام ها،  جعبه هــای 

دان. و  )جعبــه( 

خریــداران اغلــب چــه نیازهــای اضافــی 
دارند؟

پایداری

محیطــی  زیســت  و  اجتماعــی  پایــداری 
متمایــز  اروپــا  بــازار  در  را  شــما  محصــوالت 
تولیــد  فرآیندهــای  و  اولیــه  مــواد  می کنــد. 
پایــدار را در نظــر بگیریــد. خریــداران اروپایــی 
طرح هــای  خواســتار  فزاینــده ای  طــور  بــه 

هســتند: زیــر  صدورگواهینامــه 

 :)BSCI( تجــاری  اجتماعــی  انطبــاق  ابتــکار   •
بــرای  را  ابتــکار  ایــن  اروپایــی  خــرده فروشــان 
ــود شــرایط اجتماعــی در کشــورهای منبــع  بهب
کننــدگان  تامیــن  از  آن هــا  دادنــد.  توســعه 
رفتــار  نامــه  آییــن  از  کــه  دارنــد  انتظــار  خــود 
BSCI پیــروی کننــد. هنگامــی کــه یــک شــرکت 
بــرای  پایــگاه داده  یــک  حسابرســی شــد، در 
گنجانــده   BSCI شــرکت کنندگان  همــه 
اثبــات  بــرای  می توانــد  واردکننــده  می شــود؛ 
انطبــاق، درخواســت ممیــزی از فرآینــد تولیــد 

کنــد.

جدول ۲: قیمت های مصرفی شاخص فرش های پشمی سایز متوسط
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

از  اتحــادی  ابتــکار  ایــن   :)Ethical Trading Initiative )ETI  •
اســت.  داوطلبانــه  ســازمان های  و  کارگــری  اتحادیه هــای  شــرکت ها، 
افــرادی در سراســر جهــان اســت کــه  هــدف آن بهبــود زندگــی کاری 

می کننــد. تولیــد  را  مصرفــی  کاالهــای 

 SA 8000 و   ISO 14001 ماننــد  اســتانداردهایی  از  می توانیــد 
بــرای مطالعــه گزینه هــای پایــدار اســتفاده کنیــد. بــا ایــن حــال، تنهــا 
خریدارانــی کــه موقعیــت خاصــی در بــازار دارنــد خواســتار رعایــت چنیــن 

هســتند. اســتانداردهایی 

الزامات بازارهای خاص چیست؟

فرش های اخالقی

چندیــن ابتــکار اخاقــی وجــود دارد کــه بــه طــور خــاص بــر صنعــت فــرش 
متمرکز شــده اســت.

GoodWeave )کــه قبــاً بــه عنــوان Rugmark شــناخته مــی شــد( 
بــرای پایــان دادن بــه کار کــودکان در صنعــت فــرش در جنــوب آســیا کار 
می کنــد. می توانیــد خــرده  فروش هــا را در هرکشــور جســتجوکنید تــا 

ــازار هــدف خــود را نشــان دهیــد. نشــانه ای از ارتبــاط در ب

برچســب STEP در بازارهــای ســوئیس، اتریــش، فرانســه و آلمــان وجــود 
دارد. مســائل کلیــدی شــرایط کار و زندگــی قالیبافــان و مبــارزه بــا کار 

می توانیــد از اســتانداردهایی ماننــد ISO 14001 و SA 8000 بــرای مطالعــه گزینه هــای پایــدار 
اســتفاده کنیــد. بــا ایــن حــال، تنهــا خریدارانــی کــه موقعیــت خاصــی در بــازار دارنــد خواســتار 

رعایــت چنیــن اســتانداردهایی هســتند.

آزاردهنــده کــودکان اســت.

هدف Care & Fair مبارزه با کار غیرقانونی کودکان و بهبود وضعیت 
 Care & Fair .خانواده هــای قالیبــاف در هنــد، نپــال و پاکســتان اســت

حــدود ۴۰۰ عضــو در ۲۱ کشــور مصــرف کننــده دارد.

تجارت منصفانه

مفهــوم تجــارت منصفانــه از قیمــت گــذاری منصفانــه و بهبــود شــرایط 
می کنــد.  حمایــت  آن هــا  جوامــع  و  تولیدکننــدگان  بــرای  اجتماعــی 
اســت،  کار  نیازمنــد  شــما  فرش هــای  تولیــد  کــه  زمانــی  مخصوصــاً 
به عنــوان مثــال، گواهینامــه تجــارت منصفانــه می توانــد بــه شــما مزیــت 

رقابتــی بدهــد.

گواهینامه های رایج تجارت منصفانه عبارتند از:

)WFTO( سازمان تجارت منصفانه جهانی –

)Fairtrade International( تجارت منصفانه بین المللی –

)Fair For Life( تجارت منصفانه برای زندگی –
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

گواهینامه نساجی پایدار

در سراســر بخش منســوجات خانگی، پایداری 
اســتفاده  اگرچــه  اســت.  افزایــش  حــال  در 
منســوجات  در  هنــوز  گواهینامــه  از  واقعــی 
خانگــی رایــج نیســت، امــا عاقــه فزاینــده ای از 

ســوی خریــداران وجــود دارد.

 )GOTS( اســتاندارد جهانــی نســاجی ارگانیــک
مســئولیت زیســت محیطــی و اجتماعــی را در 
سراســر زنجیــره تولیــد تضمیــن می کنــد. بــرای 
واجــد شــرایط بــودن، محصــوالت نســاجی بایــد 

بیــش از ٪۷۰ الیــاف ارگانیــک داشــته باشــند.

گواهــی اســتاندارد OEKO�TEX ۱۰۰ تضمیــن 
می کنــد کــه هیــچ مــاده شــیمیایی خطرناکــی 

در تولیــد اســتفاده نشــده اســت.

برچســب زیســت محیطــی اتحادیــه اروپــا بــرای 
اثــرات  رســاندن  بــه حداقــل  بــر  منســوجات، 
زیســت محیطــی در مرحلــه تولیــد تمرکــز دارد.

Woolmark گواهی

گواهــی Woolmark محتــوای تضمینــی الیــاف 

پشــم و تضمیــن کیفیــت را در اختیــار مصــرف 
کننــدگان قــرار می دهــد. ایــن گواهــی شــامل 
گــروه  چندیــن  بــرای  خاصــی  اســتانداردهای 

ــه فــرش اســت. محصــول از جمل

پشــمی  فرش هــای  بــازار  در   -۵
چــه  بــا  اروپــا  دســتباف  و  ماشــینی 

هســتید؟ روبــرو  رقابتــی 

و  ماشــینی  پشــمی  فرش هــای  بــرای  رقابــت 
دســتباف بــا ایــن بخــش بــه طــور کلــی تفــاوت 
چندانــی نــدارد. بــه ۱۰ نکتــه مــا بــرای تجــارت بــا 

ــداران اروپایــی مراجعــه کنیــد. خری

پشــمی  فرش هــای  عرضــه  بــرای   -۶
ماشــینی و دســتباف در بــازار اروپــا از 
چــه کانال هایــی می توانیــد اســتفاده 

کنیــد؟

کانال هــا و بخش هــای بــازار فرش هــای پشــمی 
ماشــینی و دســتباف بــا ایــن بخــش بــه طــور 

کلــی تفــاوت چندانــی ندارنــد.

فروشــی  عمــده  از  خریــد  جــای 
از  مســتقیم  خریــد  بــه  شــروع 
تــا  می کننــد  کننــده  عرضــه 
خــود  فــرد  بــه  پیشــنهاد منحصــر 
ــد  را ایجــاد کننــد، ایــن کار می توان
بــه ویــژه در مــورد فرش هــای گــران 

باشــد. مهــم  قیمت تــر 

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک در دکوراســیون 
افزایــش اســت و  منــزل در حــال 
دســتیابی  در  شــما  بــه  می توانــد 
بــه طیــف وســیع تری از مشــتریان 

کانال های بازار

بــه طــور ســنتی، کانال هــای تجــارت فــرش جــدا 
ــا  ــود. ب از ســایر محصــوالت نســاجی خانگــی ب
ایــن حــال، فــرش در حــال حاضــر جایــگاه خــود 
را در کانال هــای اصلــی تجــارت تثبیــت کــرده 
و بــه محصــوالت ســبک زندگــی تبدیــل شــده 
یــک  درجــه  گلیم هــای  کــه  حالــی  در  اســت. 
تخصصــی  فروشــگاه های  در  فقــط  قبــا  کــه 
فروشــگاه های  در  اکنــون  می شــد،  فروختــه 
فروشــگاه های  هســتند.  دســترس  در  بــزرگ 
اکنــون  هــم   Ikea ماننــد  بــزرگ  زنجیــره ای 
فرش هــای ماشــینی و دســتباف می فروشــند.

زنجیــره ای  فروشــگاه های  نفــوذ  افزایــش 
بــزرگ بــه قیمــت موقعیــت عمــده فروشــان و 
ــه  واردکننــدگان تمــام می شــود. اگــر بتوانیــد ب
طــور مــداوم مقادیــر زیــادی را بــا قیمت هــای 
نســبتا پاییــن عرضــه کنیــد، زنجیره هــای خــرده 
مــورد  شــرکای  اســت  ممکــن  بــزرگ  فروشــی 

عاقــه شــما باشــند.

بیشــتر و بیشــتر خــرده فروشــان کوچکتــر بــه 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

کمــک کنــد. خــرده فروشــان اغلــب کانال هــای آنایــن و آفایــن 
را ترکیــب می کننــد. مشــتریان بــه تحقیــق و خریــد محصــوالت 
آنایــن، خریــد در اطــراف و مقایســه قیمــت اقــام دکوراســیون 
تجــارت  خرده فروشــان  عرضــه  بــرای  می پردازنــد.  منــزل 
برچســب گذاری  و  بســته بندی  بــا  بتوانیــد  بایــد  الکترونیــک، 

فــردی و همچنیــن حداقــل سفارشــات محــدود کار کنیــد.

انجمن های تجاری و نمایشگاه ها

انجمــن هــا و نمایشــگاه های تجــاری زیــر منابــع مفیــدی بــرای 
ــا هســتند. یافتــن شــرکای تجــاری در اروپ

Ambiente، فرانکفورت، فوریه
ECRA، اتحادیه فرش و فرش اروپا

EURATEX، کنفدراسیون پوشاک و نساجی اروپا
Heimtextil، فرانکفورت، ژانویه
Domotex، فرانکفورت، ژانویه

Maison et Objet، پاریس، ژانویه و سپتامبر

بخش های بازار

در بخــش ارزان قیمــت، فرش هــای ســاده و ارزان رایــج هســتند. 
بخــش میانــی تاکیــد بیشــتری بــر طراحــی و پرداخــت دارد، در 
بــازار متوســط� کــه قیمت هــا هنــوز معقــول هســتند.  حالــی 
ــاال بــه خوبــی بــه شــخصیت، هویــت و صنعــت محلــی پاســخ  ب
می دهــد. در بخــش رده بــاال، کیفیــت طراحــی رایــج اســت و 

لیبل هــای خصوصــی اســتاندارد هســتند.

ــازار ارزان قیمــت تســلط  ــر ب محصــوالت هنــد و چیــن عمومــاً ب
دارنــد. رقابــت بــا ایــن نــوع تولیــد انبــوه ارزان تقریبــاً غیرممکــن 
اســت. اگــر تولیــد شــما مکانیــزه اســت )بافندگــی هــای برقــی، 
ماشــین هــای بافندگــی و غیــره( می توانیــد قســمت های میانــی 

و پاییــن را هــدف قــرار دهیــد.

قیمــت مصــرف کننــده اروپایــی فــرش 
برابــر  نیــم  و   ۶ تــا   ۴ حــدود  شــما 

اســت. شــما  فــروش  قیمــت 

بازارهــای متوســط و ســطح بــاال نیــز بیشــترین فرصــت هــا را بــه شــما ارائــه 
می دهنــد. بــرای تامیــن ایــن بخــش هــا بایــد بــه طراحــی و کیفیــت توجــه ویــژه 

ای داشــته باشــید.

۷- قیمت هــای نهایــی فرش هــای پشــمی ماشــینی و دســتباف در 
بازارچقــدر اســت؟

جــدول ۲ نمــای کلــی قیمت هــای شــاخص فرش هــای پشــمی ســایز متوســط 
ماشــینی و دســتباف را در بخش هــای بــازار پاییــن، متوســط و بــاال نشــان مــی 
دهــد. قیمت هــای فــرش بســته بــه تکنیــک ســاخت، انــدازه، طــرح، نــام تجــاری 
و ســایر روش هــای ارزش افــزوده متفــاوت اســت. انــدازه، بــه ویــژه در اینجــا مهــم 
اســت، زیــرا تفاوت هــای بــزرگ در انــدازه بــه طــور مســتقیم بــر قیمــت تأثیــر مــی 

گــذارد.

قیمــت مصــرف کننــده اروپایــی فــرش شــما حــدود ۴ تــا ۶ و نیــم برابــر قیمــت 
فــروش شــما اســت. جهــت حمــل و نقــل، واردات و جابجایــی ۱5 تــا ٪۲۰ اضافــه 
می شــود. عمــده فروشــان 5۰ تــا ۹۰ درصــد نشــانه گــذاری بیشــتری را بــه خــود 
اختصــاص می دهنــد. خــرده فروشــان ممکــن اســت ۹۰ تــا ۱5۰ درصــد دیگــر بــه 
ــا از ۱۸  ــزوده اروپ ــر ارزش اف ــات ب ــد. در نهایــت، درصــد مالی ــه کنن قیمــت اضاف

درصــد در مالــت تــا ۲۷ درصــد در ســوئد متغیــر اســت.

قیمــت اصلــی فــروش شــما بــه شــدت بــه در دســترس بــودن و هزینــه مــواد اولیــه 
بستگی دارد.

در ســال های اخیــر قیمــت پشــم بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت کــه 
عمدتــا بــه دلیــل تقاضــای مجــدد از چیــن اســت. افزایــش گاه بــه گاه قیمت مواد 
ــر صادرکننــدگان،  ــده منتقــل نمی شــود، امــا ب ــه مصــرف کنن ــه مســتقیماً ب اولی

واردکننــدگان و حاشــیه ســود خــرده فروشــان فشــار وارد می کنــد.

ادراک ارزش محصــول شــما در بخــش انتخابــی، قیمــت آن را تعییــن می کنــد. 
کیفیــت و قیمــت فــرش شــما بایــد بــا آنچــه در بخــش هــدف انتخابــی شــما انتظار 
مــی رود مطابقــت داشــته باشــد. بــرای تعییــن قیمــت خــود، قیمــت مصــرف 
کننــده در بخــش هــدف خــود را مطالعــه کنیــد. هزینــه خــود را بــر ایــن اســاس 
ــرای  تنظیــم کنیــد. بخــش خــود را درک کنیــد. یــک ترکیــب بازاریابــی صحیــح ب
بــرآورده کــردن انتظــارات مصــرف کننــده ارائــه دهیــد. همچنیــن مــدل کســب و 

کار خــود را بــا موقعیــت خــود در بــازار تطبیــق دهیــد.

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

نخ های مورد 
استفاده در 

فرش مساجد

نکته بسیار مهمی که باید در انتخاب فرش در 
نظرگرفته شود؛ توان مالی و دوام و طول عمر فرش. 

دوام فرش بنابر میزان رفت وآمد و شست وشو و 
نوع نخی که فرش با آن بافته شده است؛ متغیر 

است.

نویسنده: محبوبه قایدی

یکــی از شــاخص هــای مهــم تعییــن کننــده کیفیــت فــرش، وزن نــخ 
خــاب فــرش اســت کــه عبــارت اســت از چگالــی یــا تراکــم بافــت در 
هــر مترمربــع. تراکــم پایــل ) نــخ خــاب( تاثیــر بســزایی در کیفیــت و 
دوام فــرش دارد. کیفیــت نــخ بــکار بــرده شــده بیشــترین تاثیــر را بــر 

قیمــت فــرش دارد.

ــه  ــه کار گرفت ــخ در فــرش هــای مســاجد ب ــوع ن ــه طــور کلــی ســه ن ب
مــی شــود کــه شــامل: پشــم و اکریلیــک و پلــی پروپیلــن مــی شــود.

فرش مساجد از جنس اکریلیک

الیــاف اکریلیــک، الیافــی مرغــوب و مجلــل هســتند کــه بــرای تضمین 
رنــگ هایــی چشــمگیر و مقاومتــی خــوب در برابــر لکــه، در بســیاری 
از فرشــها مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. در میــان تمــام الیــاف 
مصنوعــی اکریلیــک شــبیه تریــن نــخ بــه پشــم از نظــر ظاهــر و بافــت 
اســت. ایــن نــوع فــرش نســبت بــه فــرش هــای تهیــه شــده از پشــم 
مقــرون بــه صرفــه تــر اســت درحالــی کــه بســیاری از ویژگــی هــای 
فــرش هــای پشــمی را نیــز دارد. همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن فــرش 
هــا در مقابــل لکــه و چــرک مقــاوم هســتند و نســبت بــه فرش¬هــای 
ــوع از فــرش  ــز مــی شــوند. رنــگ هــای ایــن ن ــر تمی پشــمی راحــت ت

ــوری خوبــی  هــا روشــن هســتند و ثبــات ن
دارنــد.

فــرش پشــمی مــورد اســتفاده در 
مســاجد

ــخ فــرش  ــرای ن ــاف پشــم ب اســتفاده از الی
بــه ســایر الیــاف ترجیــح داده مــی شــود. 
چنیــن فــرش هایــی عــاوه بــر اینکــه بــا 
دوام هســتند و زیردســتی صــاف و نــرم 
آســان  نیــز  هــا  آن  از  نگهــداری  دارنــد؛ 
بــه  نســبت  بیشــتری  قیمــت  امــا  اســت 
هــا  فــرش  ایــن  دارنــد.  هــا  فــرش  ســایر 

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

همچنیــن ضدآتــش هســتند بعــاوه در برابــر فشــاری کــه توســط 
پــا و زانوهــا بــه آن هــا اعمــال مــی شــود نیــز مقــاوم هســتند 
کــه ایــن بــدان معناســت کــه شــما مــی توانیــد بــرای ســال هــای 
تغییــری در  اینکــه  بــدون  اســتفاده کنیــد  از آن هــا  متمــادی 

ظاهــر الگــوی فــرش ایجــاد شــده باشــد.

فرش مساجد از جنس پلی پروپیلن

قیمــت ایــن نــوع فــرش هــا از دو فــرش قبلــی پاییــن تــر اســت و 
مقاومــت بســیار باالیــی در برابــر لکــه دارد و بــه علــت قابلیــت 
مــورد  بــه طــور گســترده در مســاجد  آن،  آســان  تمییزشــدن 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد. نــخ هــا پلــی پروپیلــن در مقایســه بــا 
ســایر نــخ هــای مصنوعــی دوام رنگــی بهتــری دارنــد. هرزمــان کــه 
بخواهیــد مســجد را بــا فــرش هایــی مقــرون بــه صرفه بپوشــانید، 

ابــن فــرش هــا بــه ســایر فــرش هــا ترجیــح داده مــی شــود

فــرش هــای مســاجد بــا ترکیــب %۸۰ پشــم و ۲۰% 
پلــی آمیــد

اگــر میخواهیــد ویژگــی هــای هــر دو فــرش پشــم و اکریلیــک را 
بــه صــورت همزمــان داشــته باشــید، مــا بــه شــما فــرش پشــم�
پلــی آمیــد خــود را کــه بــه صــورت ویــژه آن را بــرای مشــتری 
هایمــان تولیــد کــرده ایــم، پیشــنهاد مــی کنیــم در حالــی کــه 
ایــن محصــول جدیــد بــه انــدازه فــرش هــای اکریلیکــی مســاجد 
نــازک و مجلــل مــی باشــد بــه عــاوه ایــن فــرش هــا زیــر دســتی 
نــرم دارنــد و ماننــد فــرش هــای پشــمی اشــتعال پذیــر نیســتند.

نــخ پلــی آمیــد کــه بــه بــه انــدازه %۲۰ بــه پشــم اضافــه شــده 
اســت؛ ویژگــی اســتحکام و مقاومــت را بــرای فــرش بــه ارمغــان 
مــی آورد. بــه ایــن ترتیــب مــا نخــی بــا کیفیــت هماننــد اکلریلیک 
بــه دســت مــی آوریــم. فــرش هایــی بــا ایــن کیفیــت نــخ تولیــده 
شــده انــد، عمومــا در پــروژه هــای معتبــر فــرش هتلــی مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

ایــن محصــول جدیــد  در تقاضــا هــای فــرش مســاجد در خــارج 
از کشــور، بــه و یــژه در کشــورهای اروپایــی انگلســتان ایــاالت 
ــادا کــه جمعیــت مســلمان قابــل توجهــی  متحــده آمریــکا و کان

اگــر میخواهیــد ویژگــی هــای هــر دو فــرش پشــم و اکریلیــک را 
ــه شــما فــرش پشــم- ــه صــورت همزمــان داشــته باشــید، مــا ب ب

پلــی آمیــد پیشــنهاد مــی کنیــم

پاییــن  قیمــت  پروپیلــن  پلــی  فــرش 
تــری دارد و مقاومــت بســیار باالیــی 
در برابــر لکــه دارد و بــه علــت قابلیــت 
طــور  بــه  آن،  آســان  تمییزشــدن 
گســترده در مســاجد مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد.

دارنــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و در پــروژه هــای زیــادی مشــارکت داشــته 
اســت. در حــوزه ی فــرش هــای هتلــی، ایــن محصــول بــا سیســتم بافندگــی 
اکمینســتر )Axminster( تولیــد شــده اســت کــه شــرکت هــای مطــرح تولیــد 
 ASIL( کننــده فــرش ماشــینی مســاجد در دنیــا نظیــر شــرکت اصیــل هالــی
HELI( ترکیــه آن را بــا سیســتم ویلتــون )Wilton( مخصــوص فــرش مســاجد 

ــار و تنهــا در ترکیــه انجــام مــی شــود. ــرای اولیــن ب تولیــد مــی کنــد کــه ب

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

در سال ۲۰۲۱

رسیدن به فروش 3 میلیارد دالر

صــالح الدیــن کاپــالن، رئیــس هیئــت صنایــع فــرش ماشــینی و 
دســتباف مجمــع صــادر کننــدگان ترکیــه )TIM( اظهــار داشــت 
کــه هــدف آن هــا رســیدن بــه رقــم صــادرات  ۳ میلیــارد دالر در 
ســال ۲۰۲۱ اســت. قابــل ذکــر اســت صنعــت فــرش ترکیــه در ســال 
۲۰۲۰ بــه میــزان ۲,۶۰۴,۶۴۸,۰۰۰ دالر صــادرات داشــته اســت

جلســه هیئــت مدیــره صنعــت فــرش TIM بــا حضــور اســماعیل گولــه رئیــس 
TIM برگــزار شــد. کاپــان ارزیابــی ای در رابطــه بــا جلســه برگــزار شــده بــه صــورت 
ویدیــو کنفرانــس ارائــه داد و ســپس اهــداف ســال ۲۰۲۱ مربــوط بــه بخش صنایع 
فــرش ماشــینی مــورد بحــث قــرار گرفــت. کاپــان اظهــار داشــت کــه ســال ۲۰۲۰، 

ســال دشــواری بــرای صنعــت فــرش هماننــد ســایر بخشــها بــود.

بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه بخــش فــرش جــزء معــدود بخــش هایــی اســت کــه 
صــادرات خــود را افزایــش مــی دهــد؛ کاپــان بیــان کــرد کــه آن هــا تــاش خواهند 

کــرد تــا مشــکات مربــوط بــه مســئله کانتینــر بــا درخواســت 
هــای بــرای کاالهــای ترکیــه ای برطــرف شــود.

“مــا هدفــی بــرای دســتیابی بــه ۳ میلیــارد دالر تعیین 
کــرده ایم”

کاپــان بیــان کــرد کــه آن هــا جســت و جــو را بــرای پیداکــردن 

بازارهــای جدیــد ادامــه خواهنــد داد و بــر روی حــل مشــکات بــه 
وســیله افزایــش ســهم خــود در بازارهــای موجــود، کار مــی کننــد. 
صــاح الدیــن کاپــان بــه ایــن صــورت ادامــه داد کــه: ” مــا تــاش 
مــی کنیــم تــا امکانــات و تاسیســاتی را تــدارک ببینیــم تــا بدیــن 
جهــت بتوانیــم مــواد اولیــه خــود را تولیــد کنیــم و بدیــن ترتیــب از 
واردات مــواد اولیــه جلوگیــری کنیــم، کــه ایــن موضــوع مهمتریــن 
مشــکل ماســت. مــا در حــال انجــام مطالعــات اولیــه در رابطــه بــا 

ایــن موضــوع هســتیم.

صــادرات در ســال ۲۰۲۰ از هــدف گــذاری مــا فراتــر رفــت و مــا 
ــارد  ــزان ۳ میلی ــه می ــی ب ــه صادرات ــرای ســال ۲۰۲۱ دســتیابی ب ب
دالر را هــدف قــرار داده ایــم. دنیــای تجــارت ترکیــه از شــرایط 
ســختی جــان ســالم بــه در بــرده اســت و ســال گذشــته بهتریــن 
ــا تجــارب و  ــی کــه مــا ب ــرای ایــن مطلــب اســت. در حال ــه ب نمون
عبــرت هــای خــود، در ســال جدیــد بــه خوبــی کار خواهیــم کــرد و 

بــه اهــداف جدیــد دســت پیــدا مــی کنیــم.”
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

صــادرات فــرش ترکیــه در دوره ژانویــه تــا فوریــه ۲۰۲۱ بــه انــدازه 
ارزش  و  یافتــه  افزایــش  قبــل  ســال  بــه  نســبت  درصــد   ۱۱/۸
صــادرات بــه میــزان تقریبــی ۵۹/۲ میلیــون دالر گــزارش داده 

شــده اســت.

فــرش  صــادرات  میــزان  بیشــترین 
ــه مقــدار  ــکا ب ــه ایالــت متحــده آمری ب

میلیــون  ۱۸۲,5۴۲

صــادرات فــرش در دوماهــه اول ۲۰۲۱ بــه میــزان 
%۱۰ افزایــش یافــت

صــادرات فــرش مــا در دوره زمانــی دوماهــه اول ســال ۲۰۲۱ 
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته بــه میــزان ۱۰/۱ 
یافــت.  افزایــش  دالر،  میلیــون   ۴۸۲/۶ ارزش  بــه  و  درصــد 
همچنیــن صــادرات فــرش در فوریــه ســال ۲۰۲۱ در مقایســه بــا 
فوریــه ســال گذشــته افزایــش ۱۴ درصــدی داشــته و بــه مقــدار 

۲۴۷/۱ میلیــون رســیده اســت.

بیشترین صادرات فرش به امریکا

نــام 5 کشــور بــا بیشــترین میــزان صــادرات بــه آن هــا در بــازه 
زمانــی دو ماهــه اول ســال ۲۰۲۱ بــه ترتیــب زیــر اســت: در 
ابتــدا ایالــت متحــده آمریــکا بــه مقــدار ۱۸۲,5۴۲ میلیــون و 
در ادامــه آلمــان بــه مقــدار ۲۹,۴۶۸ میلیــون و انگلســتان بــا 
۲۳,۱۰۳ میلیــون، امــارات متحــده عربــی بــا ۲۱,۰۷۹ میلیــون و 

در نهایــت مصــر بــا ۱۸,۰۲۱٫

افزایش صادرات فرش های ماشینی

و  ژانویــه  مــاه هــای  فــرش هــای دســتی در طــول  صــادرات 
مــدت  بــه  نســبت  درصــدی   ۱۶ کاهــش   ۲۰۲۱ ســال  فوریــه 
مشــابه ســال گذشــته داشــته و ارزش صــادرات بــه میــزان ۶/۳ 

میلیــون دالر گــزارش شــده اســت.

در  درصــد   ۱۱/۸ میــزان  بــه  ماشــینی  هــای  فــرش  صــادرات 
مــدت مشــابه افزایــش یافتــه و ارزش کلــی آن بــه میــزان ۴۱۶ 

تقریبــا میلیــون دالر گــزارش شــده اســت.

بــه   ۲۰۲۱ فوریــه  تــا  ژانویــه  دوره  در  ترکیــه  فــرش  صــادرات 
انــدازه ۱۱/۸ درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یافتــه و 
ارزش صــادرات بــه میــزان تقریبــی 5۹/۲ میلیــون دالر گــزارش 

داده شــده اســت.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

نویسنده: فروغ امیر شیرزاد

انتخاب فرش مناسب برای هتل

بــرای انتخــاب فــرش مناســب، ابتــدا بایــد نیازهــا و انتظــارات کاربــران بــه درســتی شناســایی شــود. در مــورد هتــل، 
اگــر می خواهیــد فــرش را در مکانــی مشــترک ماننــد ســالن یــا بخــش پذیــرش قــرار دهیــد، فــرش انتخابــی شــما بایــد 

AXMINSTER باشــد.

نکات مهم برای انتخاب فرش های هتیل

انتخــاب  خــواب  اتــاق  بــرای  را  فــرش  اگــر  برعکــس، 
می کنیــد، ممکــن اســت فرش هــای ارزان قیمــت را ترجیــح 
دهیــد و بــدون گــذر از پیچیدگی هــای الگــو و رنــگ، فرشــی 

ســاده انتخــاب کنیــد.

بــا  بایــد  الزامــات عملکــرد و نگهــداری فرش هــای هتــل 
الزامــات  ایــن  اهمیــت  شــوند.  تحلیــل  و  تجزیــه  دقــت 
آنجــا  در  کفپوش هــا  کــه  مناطقــی  ماهیــت  بــه  بســته 
ــوان از  ســاخته می شــوند متفــاوت اســت. همچنیــن می ت
فرش هایــی بــا ویژگی هــا و کیفیت هــای مختلــف در یــک 

منطقــه اســتفاده کــرد

ســاختمان  یــک  مختلــف  بخش هــای  در  تــردد  میــزان 
بســیار متفــاوت اســت و بــر ایــن اســاس نیــاز بــه فــرش بــا 
دوام متغیــر اســت. الزامــات متفاوتــی بایــد در چیدمــان 
فرش هــای هتــل در نظــر گرفتــه شــود. هنــگام انتخــاب 
هــدف  ماننــد  آنهــا  فنــی  مشــخصات  هتــل،  فرش هــای 
اســتفاده، مــکان اســتفاده )دوام( و نگهــداری آســان بایــد 

در نظــر گرفتــه شــود.

هتــل،  فرش هــای  انتخــاب  هنــگام 
هــدف  ماننــد  آنهــا  فنــی  مشــخصات 
و  )دوام(  اســتفاده  مــکان  اســتفاده، 
گرفتــه  نظــر  در  بایــد  آســان  نگهــداری 

. د شــو
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

بخش  پذیرش

بــا  فرش هــای پشــمی AXMINSTER و فرش هــای چــاپ شــده پلی آمیــد، کــه 
ایــن  بــرای  انتخاب هــا  منطقی تریــن  هســتند،  فــرش  ســاختارهای  دوام تریــن 
ــاد اســت.  مناطــق شــلوغ اســت کــه تــردد ســنگین پیــاده و چــرخ دار در آنهــا زی
فرســایش مهم تریــن مســئله در ایــن مکان هــا اســت و کیفیــت و نــوع فــرش بایــد 
متناســب بــا نیازهــا و میــزان شــلوغی انتخــاب شــوند. در مناطــق کــم جمعیــت، 

ــن انتخــاب شــوند. ــا کیفیــت پایی ــل ب ممکــن اســت فرش هــای هت

برداشــت اول همیشــه مهــم اســت و فــرش ممکــن اســت فضــای یــک محیــط را 
کامــاً تغییــر دهــد. در انتخــاب فــرش، رنــگ و مــدل آن بــه انــدازه کیفیــت نقــش 
مهمــی ایفــا می کنــد. عــاوه بــر ایــن، فرش هــای طــرح دار بهتــر گــرد و خــاک را 

پنهــان می کننــد.

زیــرا  اســت  ایــن مکان هــا  بــرای  بهتریــن گزینــه  نــخ، پشــم  انتخــاب  مــورد  در 
انعطــاف پذیــری باالیــی را در مناطــق بــا ســایش بــاال فراهــم می کنــد و در صــورت 
نگهــداری، ظاهــر خــود را ماننــد روز اول و بــدون هیــچ گونــه سایشــی حفــظ 

می کنــد.

اتاق خواب

فرش هــای اتــاق خــواب بایــد مجلــل باشــند، امــا بایــد بــه خاطــر داشــت کــه ایــن 
فرش هــا کمتــر از فرش هایــی کــه بــرای اســتفاده عمومــی ترجیــح داده می شــوند، 
اســتفاده می شــوند. طــرح فرش هــای اتــاق خــواب نبایــد خیلــی شــلوغ باشــد و 
چشــم ها را خســته کنــد. همچنیــن رنــگ آن بایــد تأثیــر آرامــش بخشــی داشــته 

باشــد.

راهروها و پله ها

هنگامــی کــه مهمانــان بــه ایــن مکان هــا پــا می گذارنــد، معمــوالً کفــش آنهــا 
عــاری از خــاک و شــن اســت. بــا ایــن حــال، نمی تــوان گفــت کــه فرش هــای ایــن 
مکان هــا، در معــرض ســاییدگی باالیــی قــرار نمی گیرنــد. ایــن مناطــق بســیار 
باریــک  هســتند و اغلــب هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض تــردد بســیار و ســنگین 
بــه راحتــی عائــم فرســودگی در آنهــا پدیــدار می شــود. کیفیــت فــرش راهــرو و 
راه پله هــا را می تــوان بــر اســاس نیــاز تعییــن کــرد. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 

فرش هــای مناســبی بــرای هتــل بــا توجــه بــه بودجــه موجــود تهیــه کــرد.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

آشنایی اب کلینیک 
نساجی تکنوتکس 

از تکنوتکس چه خدماتی دریافت می کنید؟ 
مشاوره: فنی مهندسی. خطوط تولید و کنترل 

کیفیت
خرید و فروش: قطعات و ماشین آالت

دعوت به همکاری: واردات و صادرات. بهینه سازی 
خطوط تولید

معرفی شرکت: تکنوتکس

کلینیــک نســاجی تکنوتکــس بــا هــدف گره گشــایی صنعت 
راه اندازی شــده اســت!

اصالت و کیفیت بیشتر هزینه کمتر

فروش قطعات نساجی

ماشین آالت نساجی )ریسندگی. بافندگی. تکمیل. هیت ست(

تضمین کیفیت. خرید مطمین و آسان. تحویل سریع

مشاور تخصصی و طراحی خط تولید

تعمیرات تخصصی بردهای ماشین آالت ریسندگی و بافندگی

فروش پایان یک کار نیست… آغاز یک تعهد است 
تکنوتکــس بــا هــدف گــره گشــایی از مشــکات صنعــت نســاجی بــا همــکاری تیــم 
تخصصــی نســاجی )اســاتید دانشــگاه و متخصصیــن بــا تجربــه در حــوزه نســاجی( 
از ســال ۱۳۹5 کار خــود را آغــاز نمــوده اســت. از افتخــارات مــا ارتبــاط مســتقیم بــا 

صنایــع نســاجی ایــران اســت.

ــوازم یدکــی اورجینــال  ــان تهیــه قطعــات و ل یکــی از دغدغــه هــای مهــم کارفرمای
بــا کیفیــت و ماشــین آالت نســاجی بــا قیمــت مناســب اســت. در ایــن راســتا 
تکنوتکــس ســعی کــرده تــا بــا حــذف واســطه هــا و ســودجویان ارتبــاط مســتقیم بــا 
شــرکا هــای معتبــر ســازنده ماشــین آالت و قطعــات از جملــه )اشــافهورث. موراتــا 
. ولکمــن . ســاویو . ســوپربا . پــاور هیــت ســت . وندویــل . شــونهر و … ( قطعــات 

را تهیــه و بــه دســت صنایــع برســاند.

همچنیــن مــی توانیــم قطعــات Force Majeure  را طــی کوتــاه تریــن زمــان 
ممکــن بــرای شــما تهیــه کنیــم.

ارایــه بهتریــن مشــاوره در زمینــه تولیــد . بهینــه ســازی خــط تولیــد . طراحــی و 
پیشــنهاد توســط تیــم متخصــص تکنــو تکــس مــی توانــد یــک انتخــاب ویــژه را 
بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد.  مــا در صــدد ایــن هســتیم تــا هزینــه هــای اضافــی 
و ضــرر هــای مکــرر شــما را بــه حداقــل برســانیم و صنایــع قدیمــی را بــا کمتریــن 

ــا ارتقــا بدهیــم. ــوژی روز دنی هزینــه بــه تکنول

در وب ســایت تکنــو تکــس شــما مــی توانیــد ســفارش خــود را ثبــت و در اســرع 
وقــت انــرا دریافــت نماییــد . آگاه باشــید کــه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی و ثبــت آن 

نشــانه اعتبــار و فضــای امــن و آســوده در ســایت مــی باشــد.

مــا منتخــر هســتیم کــه بهتریــن خدمــات مهندســی در زمینــه ماشــین آالت و 
قطعــات را در صنعــت نســاجی ارایــه مــی کنیــم.

چرا باید از تکنو تکس خرید کنید؟ 

بــا یــک بــراورد مالــی و حســاب سرانگشــتی ســاده و مقایســه کیفیــت متوجــه مــی 
ــزان و  شــوید کــه کلینیــک نســاجی تکنوتکــس تنهــا هدفــش رضایــت شــما عزی

کمــک بــه صنعــت نســاجی ایــران اســت.

مهندس شیروانی )مدیر عامل( : ۰۹۱۳۱۶۱۲۰۰۴ 

Technotex.ir ۰۳۱۵۵۵۷۷۶۶۶ :تلفن
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

بــا وجــود اینکــه کل معاملــه جهانــی تــا %۱۴ در نیمــه اول ۲۰۲۰ در مقایســه بــا همــان دوره زمانــی 
در ســال ۲۰۱۹ کاهــش یافــت، واردات و صــادرات کاالهــای پزشــکی تــا %۱۶ افزایــش یافــت کــه از 

حیــث مقــدار بــه ۱۱۳۹ بیلیــون دالر امریــکا مــی رســید.

تجــارت نقــش مهمــی در تامیــن تقاضــای سرســام آور بــرای محصــوالت حفاظتــی در طــی بحــران 
همــه گیــری کویــد ۱۹ ایفــا کــرد. و تجــارت جهانــی ایــن محصــوالت بــا رشــد ۲۹ درصــدی همــراه 

بــود.

کل واردات محصــوالت حفاظتــی از صــورت در نیمــه اول ســال ۲۰۲۰ تــا %۹۰ در مقایســه بــا 
همــان دوره تــا اخــر ســال افزایــش یافــت. تجــارت ماســک هــای پارچــه ای حــدود شــش برابــر رشــد 

داشــته اســت.

چیــن عرضــه کننــده ســطح بــاالی ماســک هــای 
بــا احتســاب %5۶ صــادرات جهانــی  صــورت 
مــی باشــد. بــرای افزایــش تولیــد ماســک، چیــن 
بــه شــدت بــر واردات مــواد میانــی تکیــه مــی 
نمایــد: واردات منســوجات بــی بافــت در ســال 
۲۰۲۰ در مقایســه بــا همــان مــاه ســال ۲۰۱۹ 
بــا ژاپــن و ایــاالت متحــده بــه عنــوان عرضــه 
کننــدگان رهبــر ســه برابــر شــد. چیــن همچنیــن 
ششــمین واردکننــده بــزرگ ماســک در نیمــه 

اول ســال ۲۰۲۰ بــود.

در میــان انــواع مختلــف ماســک هــای صــورت، 
میــزان  بیشــترین  ای  پارچــه  هــای  ماســک 
معاملــه را دارنــد، علیرغــم انکــه بــا باالتریــن 

تعرفــه هــا مواجــه مــی گردنــد.

واردکننــدگان پیشــرو محصــوالت حیاتــی کویــد 

تجــارت جهــاین PPE و تولیــد 
رو بــه افزایــش آن

ʼ̓ تجــارت خــوب کاالهــای 
بــر  در  تعجبــی  پزشــکی 
نداشــت و رشــد ناگهانــی 
ســال  بــه  ســال   ۱۵٫۸%
بــه   ۲۰۲۰ اول  نیمــه  در 
مراتب باالتر از %۲ رشــد 
ثبــت شــده در نیمــه اول 
اولیــه  ارقــام  بــود.   ۲۰۱۹
 ۱۱۳۰ اقتصــاد   ۹۷ بــرای 
معامــالت  در  بیلیــون 
و  صــادرات  )شــامل 
محصــوالت  واردات( 
پزشــکی را ثبــت کردنــد. 
بــه  مربــوط  ارقــام  ایــن 
تجــارت  ســهم   7/5%
جهانــی بــرای همــان دوره 
از %5/3 ســهم  بیــش  و 

بــود.  ۲۰۱۹ ســال  در 

مــی  نامیــده   PPE عنــوان  بــه  معمــوالً  کــه  فــردی  تجهیــزات حفاظــت   :PPE
شــود، تجهیزاتــی هســتند کــه بــرای بــه حداقــل رســاندن قــرار گرفتــن در معــرض 
ــی کــه باعــث صدمــات و بیمــاری هــای جــدی مــی شــوند اســتفاده مــی  خطرات
شــود. ایــن آســیب هــا و بیمــاری هــا ممکــن اســت در اثــر تمــاس بــا خطــرات 
شــیمیایی، رادیولوژیکــی، فیزیکــی، الکتریکــی، مکانیکــی یــا ســایر خطــرات 
محیطــی ایجــاد شــود. تجهیــزات حفاظــت فــردی ممکــن اســت شــامل اقالمــی 
ماننــد دســتکش، عینــک و کفــش ایمنــی، گــوش گیــر یــا کالهــک، کاله ســخت، 
ماســک تنفســی، یــا روپــوش، جلیقــه و کــت و شــلوار تمــام بــدن باشــد. )توضیــح 

مترجــم(

)توضیــح  بافــت هســتند  بــی  پارچــه، منســوجات  از  گــزارش منظــور  ایــن  در 
مترجــم(

نویسنده: مهندس امیر هالی � مهندس شاهد سجادی� شرکت کاوان شیمی سورن
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

بــا  ۱۹ رشــد دو رقمــی واردات را در مقایســه 
ســال ۲۰۱۹ شــامل %۶۲ در فرانســه %5۲ در 

ایتالیــا ثبــت کردنــد.

صــادرات چینــی محصــوالت پزشــکی حیاتــی 
بــرای کوویــد ۱۹ بیــش از ســه برابــر بنــا بــر داده 
هــای ســال بــه ســال بــرای نیمــه اول ســال از ۱۸ 

بیلیــون بــه 55 بیلیــون دالر امریــکا شــد.

تولیــد جهانــی PPE رو بــه افزایــش اســت از 
اینــرو هــر کشــوری در تــاش بــرای خودکفایــی 
کاهــش  و  حیاتــی  محصــوالت  نــوع  ایــن  در 
وابســتگی بــه چیــن و ســایر عرضــه کننــدگان 

اســت.

تجــارت جهانــی در نیمــه اول ســال ۲۰۲۰ یــک 

در نیمــه اول ســال ۲۰۲۰، جمــع کل واردات ماســک هــای صــورت بــه ۷۴ بیلیــون یعنــی %۹۰ افزایــش از همــان دوره تــا 
بــه اخــر ســال رســید. کشــور چیــن عرضــه کننــده برتــر ماســک هــای صــورت بــا احتســاب %۵۶ ارزش کل صــادرات جهانــی 
)۷۰ بیلیــون دالر( بــرای نیمــه اول ســال ۲۰۲۰ اســت. بــرای ده واردکننــده برتــر ماســک هــای صــورت )بــه اســتثنای خــود 
ــا احتســاب بیــش از %۵۰ واردات اســت، بــه اســتثنای مکزیــک کــه  چیــن(، چیــن بــه طــور ثابتــی عرضــه کننــده برتــر ب
ماســک هــای بیشــتری را از ایــاالت متحــده تهیــه مــی کنــد. چیــن بــا احتســاب بیــش از دو ســوم ماســک هــای صــورت 

ʼ̓وارداتــی در بســیاری بازارهــای پیشــرو شــامل تقریبــا ســه چهــارم واردات ماســک صــورت اســت.
سهم چین در ده بازار برتر واردات ماسک های صورت طی نیمه اول سال ۲۰۲۰

عرضه کنندگان مهم به بازار امریکا
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

کاهــش %۱۴ ســال بــه ســال را ثبــت کــرد کــه %۱5 پاییــن تــر از مقادیــر 
آن در نیمــه دوم ســال ۲۰۱۹ بــود.

تجارت محصوالت حیاتی همه گیر %۲۹ افزایش یافت

تجــارت محصوالتــی کــه در پاســخ بــه همــه گیــری در نظــر گرفتــه شــد بــه 
ســرعت در نیمــه اول ۲۰۲۰ بــا افزایــش %۲۹ ســال بــه ســال )صــادرات 
و واردات( بــه ترتیــب تــا %۳۱ و %۲۷ افزایــش یافــت. جمــع کل تجــارت 
بــرای ایــن محصــوالت در نیمــه اول ۲۰۲۰ بــه مقــدار ۳۸۱ بیلیــون ارزش 

گــذاری شــد کــه معــادل بــا %۶۳ تجــارت در کل ســال ۲۰۱۹ بــود.

در میــان ایــن محصــوالت حیاتــی، واردات ماســک هــای صــورت تقریبــا 
دو برابــر )یــک افزایــش ســال بــه ســال %۹۰ از ۳۹ بیلیــون دالر بــه ۷۴ 
بیلیــون افزایــش یافــت( در نیمــه اول ۲۰۲۰گردیــد در حالــی کــه صــادرات 
تــا %۸۴ از ۳۸بیلیــون الــی ۷۰ بیلیــون افزایــش یافــت. جمــع کل ماســک 

هــای صــورت بــه ارزش ۱۴۰ بیلیــون دالر امریــکا بــود.

ــه طــور عمــده توســط کشــور چیــن  ماســک هــای صــورت ب
عرضــه مــی شــوند

ســازمان  توســط  کــه  حیاتــی حفاظتــی  اقدامــات  از  یکــی  عنــوان  بــه 
هــای  ماســک  زدن  اســت،  شــده  توصیــه   )WHO( جهانــی  ســامت 
صــورت قســمتی از “NEW NORMAL” محســوب مــی شــوند علیرغــم 
انکــه بــی نهایــت ســاده هســتند، تولیــد ماســک هــای صــورت بــه انــواع 
متعــدد ورودی هــا )نیــروی انســانی،انرژی،مواد اولیــه( و فراینــد پیچیــده 
ــرای  ــه واردات ب ــه طــور عمــده وابســته ب ــاز دارد. بســیاری کشــورها ب نی
بــراورده نمــودن تقاضــای انبــوه هســتند؛ ایــن موضــوع باالخــص طــی فــاز 

ابتدایــی همــه گیــری صــادق اســت.

چین یک خریدار مهم نیز هست

در نیمــه اول ۲۰۲۰، چیــن نیــز ششــمین بزرگتریــن واردکننــده ماســک 
هــای صــورت بــود کــه 2/5 بیلیــون ارزش واردات باالخــص در شــروع 
همــه گیــری و عمدتــا از المــان، ژاپــن، جمهــوری کــره و ایــاالت متحــده 

را ثبــت کــرد.

بــرای افزایــش تولیــد ماســک صــورت، چیــن مــواد میانــی را از ســایر 
کشــورها بدســت اورد. بــه عنــوان مثــال واردات منســوج نبافتــه، مــاده 
 HS اصلــی بــرای ماســک هــای صــورت پارچــه ای کــه تحــت کدهــای
subheading 0 5603.11، 5۶۰۳٫۱۲ و 5۶۰۳٫۹۱ طبقــه بنــدی مــی 

واردات منسوجات بی بافت چین در نیمه اول سال ۲۰۱۹ و نیمه اول 
سال ۲۰۲۰ ) میلیون دالر امریکا(

نرخ رشد صادرات ماسک های صورت توسط نوع )تغییر درصدی سال 
به سال(

در نیمه اول ۲۰۲۰، چین نیز ششمین بزرگترین 
واردکننده ماسک های صورت بود که 2/5 بیلیون 

ارزش واردات باالخص در شروع همه گیری و عمدتا 
از المان، ژاپن، جمهوری کره و ایاالت متحده را ثبت 

کرد.

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


مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۶، آبان ۱۴۰۰ 57

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

هی
آگ

ت 
س

لی
هی

آگ
ت 

س
لی

✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

شــود در مــاه هــای مــارس و اوریــل ســال ۲۰۲۰ افزایــش یافــت. 
نیمــی از ایــن محصــوالت از ایــاالت متحــده و ژاپــن وارد شــد.

ماســک های پارچه ای صورت بیشــترین معامالت 
را بــه خــود اختصاص داده اند

مطابــق بــا ســازمان جهانی گمــرک WCO محصوالت حفاظت 
از صــورت یــا ماســک هــای صــورت بــه طــور عــادی تحــت ســه 
ــرای  کــد HS subheading باالخــص کــد HS 3926.90 ) ب
محافــظ پاســتیکی صــورت(، HS 9020.00 )ماســک هــای 
گاز( و HS 6307.90 )بــرای ماســک هــای صــورت پارچــه ای( 
طبقــه بنــدی مــی شــوند. مــی بایســت یــاداوری شــود کــه ایــن 
کدهــای HS subheading نــه تنهــا ماســک هــای صــورت را 
پوشــش مــی دهنــد کــه در حــال حاضــر مــورد توجــه هســتند 
مــواد  از  شــده  ســاخته  محصــوالت  ســایر  همچنیــن  بلکــه 

مشــابه یــا مشــخصات مشــابه را پوشــش مــی دهنــد.

توصیــف محصــول بــا کــد HS 6307.90 کــه تحــت ان ماســک 
هــای صــورت پارچــه ای طبقــه بنــدی مــی شــوند، ســایر مــوارد 
 n.e.s ،لبــاس الگوهــای  نســاجی شــامل  مــواد  مقــاالت  از 
تشــکیل  اســت(  نشــده  مشــخص  دیگــری  جــای  )یعنــی 
ــد  ــه دلیــل انکــه ایــن subheading مــی توان شــده اســت. ب
محــدوده وســیعی محصــوالت نســاجی را پوشــش دهــد کــه 
ســهم واقعــی ماســک هــای صــورت پارچــه ای را شناســایی مــی 
نمایــد کار ســاده ای نیســت. معهــذا بــا نــگاه بــه امــار قبلــی، 
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه نــرخ هــای رشــد ســال بــه ســال 
%۶۱۸ بــرای صــادرات و %5۶۹ بــرای واردات طــی نیمــه اول 
ســال ۲۰۲۰ بــه وســیله افزایــش از حیــث تقاضــا بــرای ماســک 

هــای صــورت پارچــه ای بدســت امــده باشــند.

ــه نیمــه ســال  ــا افزایــش نســبت ب ــز ب ــری نی چنیــن نتیجــه گی
ــت مــی گــردد� درنیمــه اول ســال ۲۰۲۰ صــادرات  ــی تقوی قبل
%5۶۲ باالتر و واردات %5۳۶ باالتر از نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ 
بودنــد کــه بــه نحــو وســیعی باالتــر از نــرخ هــای رشــدی اســت 

کــه در ســال هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ثبــت شــده انــد.

هیــچ افزایــش صــادرات قابــل مقایســه ای بــرای دو کــد دیگــر 

عرضه کنندگان مهم به بازار امریکا
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مطابــق بــا داده هــای OTEXA چیــن بزرگتریــن عرضــه کننــده PPE بــه امریــکا اســت. ســایر عرضــه کننــدگان 
حولــه هــا و پوشــش هــای جراحــی بــه امریــکا در ســال ۲۰۲۰ شــامل جمهــوری دومینیکــن بــا ســهم حــدود 

%۱۲ ،مکزیــک %۲۸ و نیکاراگــوا %۰٫۷۶ مــی شــوند.

پیــدا نشــده اســت. HS 9020.00 افزایشــی %28/5 را نشــان مــی داد 
کــه احتمــاال توســط صــادرات ماســک هــای گاز بدســت امــده بــود ولــی 
ایــن انــدازه بــه مراتــب کمتــر از ماســک هــای پارچــه ای بــود. صــادرات 
تحــت HS 3926.90 کــه محافــظ هــای پاســتیکی صــورت همــراه بــا 
ســایر محصــوالت پاســتیکی متفرقــه طبقــه بنــدی مــی شــوند واقعــا در 

نیمــه اول ۲۰۲۰ کاهــش یافــت.

در  را  تجــارت  از  زیــادی  مقــدار   subheading ایــن  وجــود  ایــن  بــا   
محــدوده وســیعی از محصــوالت پوشــش مــی دهــد و کل کاهــش مــی 

توانــد مانــع افزایــش از حیــث صــادرات محافــظ صــورت گــردد.

ایــاالت  توســط  گیــر  همــه  حیاتــی  محصــوالت  واردات 
یافــت افزایــش  در ســال ۲۰۲۰  از ۳۰۰%  بیــش  متحــده 

 ۲۰۱۹ ســال  در   2/18% نــرخ  تریــن  مایــم  در  امریــکا   PPE واردات 
رشــد کــرد. بــا ایــن وجــود در ســال ۲۰۲۰ ) ژانویــه – اکتبــر( واردات تــا 

%331/59 بــه علــت ایــن نــوع همــه گیــری افزایــش یافــت. ماســک هــای 
بــه دنبــال ان  PPE و  بــا احتســاب تقریبــا %۴5 کل واردات  صــورت 

لبــاس یــک بــار مصــرف بــه انــدازه %23/43 مطــرح بودنــد.

مطابــق بــا داده هــای OTEXA چیــن بزرگتریــن عرضــه کننــده PPE بــه 
امریــکا اســت. ســایر عرضــه کننــدگان حولــه هــا و پوشــش هــای جراحــی 
بــه امریــکا در ســال ۲۰۲۰ شــامل جمهــوری دومینیکــن بــا ســهم حــدود 

%۱۲ ،مکزیــک %۲۸ و نیکاراگــوا %۰٫۷۶ مــی شــوند.

دولت ها از تولید داخلی PPE حمایت می کنند

بــا وجــود اینکــه واردات PPE شــامل ماســک هــای صــورت مــی شــود 
کــه بــه طــور نمایــی در ســال ۲۰۲۰ افزایــش یافتنــد بــا ایــن حــال تقریبــا 
همــه کشــورها دارای تولیــد PPE هســتند . هندوســتان طــی 5�۴ مــاه، 
دومیــن تولیدکننــده بــزرگ PPE و ماســک هــای صــورت در دنیــا اســت. 
تقریبــا هــر کشــوری در سراســر جهــان رشــدی را در تولیــد داخلــی ایــن 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

 هندوستان طی ۵-۴ ماه، دومین تولیدکننده بزرگ 
PPE و ماسک های صورت در دنیا است. 

ــه دلیــل انکــه دولــت هــا و  ــد ب ــوده ان نــوع محصــوالت حیاتــی شــاهد ب
صنایــع بــه ســرعت بــه رشــد تقاضــای داخلــی پاســخ دادنــد. کشــورهایی 
نیــز خواســتند تــا وابســتگی بــه چیــن را کاهــش دهنــد کــه بزرگتریــن 

عرضــه کننــده PPE بــه دنیــا اســت.

در شــورای ملــی ســازمان هــای نســاجی امریــکا NCTO سیاســت هایــی 
اجبــاری شــد تــا از تولیــد داخلــی و مصــرف PPE حمایــت نمایــد. بــه 
 SME بــه عنــوان طبقــه مهمــی بــرای بخــش PPE طــور مشــابه، در اروپــا
شناســایی شــد. در هندوســتان، دولــت از رشــد صنعــت بــه محــض 

اینکــه همــه گیــری ایــن ویــروس برطــرف شــود، حمایــت مــی کنــد.

مطابــق بــا گفتــه اســکات تســر، مدیــر عامــل و یکــی از شــرکا اصلــی 
شــرکتPrecision Textiles واقــع در ایــاالت متحــده، امریــکا دیگــر 
نبایــد ســفارش تولیــد تجهیــزات حفاظــت شــخصی را بــه چیــن یــا ســایر 
تولیدکننــدگان خارجــی دیگــر لغــو نمایــد. تنهــا روش تضمیــن ایــن کــه 
اولیــن پاســخ دهنــدگان و کارکنــان خــط مقــدم بهداشــت)کادر درمــان( 
و ســامت بــه طــور کامــل ایمــن هســتند، ایــن اســت کــه دارای مقــدار نــا 

محــدودی PPE هســتند کــه ذخیــره شــده و مســتقر اســت.

بــرای  بافــت  بــی  تولیــد منســوجات  ایــن شــرکت جهــت  تولیــد  خــط 
صنایــع خودروســازی و کاالی خــواب را بــه خــط تولیــد PPE انتقــال 
دادیــم. در حــال حاظــر، ایــن شــرکت ۴ میلیــون یــارد مــاده PPE در هــر 
ــم  ــه برگشــت نداری مــاه تولیــد مــی کنــد. مــا در حــال حاضــر تمایلــی ب
در دوره کاری ام، بــه صنایــع مختلــف تولیــد باالخــص تجــارت پوشــاک 
توجــه داشــته ام. ایــن صنایــع بــه اهســتگی بــه کشــورهای خارجــی ســفر 
کردنــد و هرگــز برنگشــتند. ایــن موضــوع نمــی توانــد بــرای کســب و کار 

حیاتــی PPE روی دهــد.

مــارس  مــاه  در  اکثــر شــرایط  در  مــا  ملــت  انچــه  کنــد،  مــی  نقــل  او 
یادگرفــت ایــن بــود کــه تولیــد داخلــی مــی توانــد موجــب برانگیختــه 
شــدن چالشــی گــردد. بــه ترتیبــی کــه مســئولیت مــا همچنــان ادامــه 
دارد. هنگامــی کــه ویــروس منطقــه مــا را مــورد هــدف قــرار داد، بســیاری 
ــاز  ــه تولیــد چیــزی متمایــل شــدند کــه نی از تولیدکننــدگان امریکایــی ب
اســت بــا ایــن همــه گیــری مبــارزه کنــد. تولیدکننــدگان اتومبیــل کار 
کردنــد تــا تهویــه هــا و دســتگاه هــای تنفــس را تولیــد نماینــد، صنعــت 
مبلمــان خانگــی متوقــف شــد تــا تختخــواب هــای بیمارســتان و ماســک 

ــه ســمت  ــر کار کــردن ب ــد ب هــا ایجــاد گــردد و هــر یــک از مــا مــی توان
حداقــل نمــودن کمبــود PPE تمرکــز نمایــد کــه بتوانــد در کارخانــه هــای 

مــا ســاخته شــود.

مــا شــاهد ســطح جدیــدی از نبــوغ امریکایــی بودیــم همانگونــه کــه 
قطعــات اتومبیــل اســتفاده شــدند تــا زندگــی هــای مــا را نجــات دهنــد 
ــه  ــا تبدیــل ب ــه کار رفتــه در کفــش هــا اســتفاده مــی شــوند ت و مــواد ب
بــه  مختلــف  ایالــت  دو  در  کارگــران  مــورد،  یــک  در  شــوند.  ماســک 
کارخانــه رفتنــد و بــه مــدت یــک مــاه در آنجــا ماندنــد تــا تضمیــن نماینــد 
برخــی از اقــام بســیار مــورد نیــاز مــی تواننــد همچنــان بــه تولید برســند.

مــا شــاهد ایــن بودیــم فاجعــه همچنــان ادامــه مــی یابــد در نتیجــه تولیــد 
ــا  ــا یکدیگــر را تولیــد مــی کننــد ت کننــدگان داخلــی توانایــی همــکاری ب

مــواد خــام را بــرای ایجــاد مــواد PPE بدســت اورنــد.
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گرماژ ۸-۲۰۰

قابلیت تولید به دو صورت آب جذب و آب گریز

خصوصیات مکانیکی بسیار مطلوب

در انواع رنگها با توجه به سفارش

آشنایی با منسوجات بی بافت و دستگاه های اسپان باند
 

اسپان باند: منسوجات نبافته متشکل از فیالمنتهای ممتد که بصورت چند الیه تولید می گردند و از جمله

خصوصیات برجسته این محصول استحکام باال و یکنواختی مناسب می باشد.

مشخصات:

 
پارچه هیدروفیلیک: پارچه های اسپان باند که خاصیت آب دوست دارند و آب را به خود جذب میکنند که در

صنایع بهداشتی مانند پوشک بچه و نوار بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند.

 
پارچه هیدروفوبیک: پارچــه های اســـپان باند که به صورت آب گریز تولید می شوند و شبیه به عایق برای

آب و رطوبت عمل میکند.

 

شرکت آناهیتا تولید کننده انواع منسوجات بی بافت و پارچه های اسپان باند

آمادگی خود را جهت تامین نیازهای صنایع نساجی و ساخت انواع ساک های

دستی اسپان باند اعالم می کند.

 
اطالعات تماس : ۰۹۱۲۰۶۰۲۹۲۳ سرکار خانم نظری 

 

تولید انواع ساک های

دستی اسپان باند

دسته پانچ دسته بند دار (عطف دار)

ته کاست

سه طرف کاست

ساک های سه تکه

ساک دستی با نخ جمع شو

ست های رومیزی و…

تولید انواع ساک های دستی اسپان باند
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

راهمنای کامل الیاف ویسکوز
یک راهمنای جامع برای برندها و خرده 

فروشان
پلی اســتر، پنبه و ویســکوز. الیاف نســاجی در حال پیشــرفت هســتند، دو مورد اول نام های شــناخته شــده ای 

هســتند کــه در داخــل و خــارج از صنعــت جهانــی مــد شــناخته شــده اند. امــا ویســکوز چطــور؟

الیاف ویسکوز...

در حالــی کــه اســتفاده از ویســکوز در پوشــاک بیــش 
از یــک قــرن اســت کــه وجــود داشــته، در ســال های 
اخیــر عاقــه مجــددی بــه ایــن الیــاف مشــاهده شــده 
ــا افزایــش پیوســته در ســهم  ــن واقعیــت ب اســت. ای
جهانــی آن از ترکیــب کلــی الیــاف منعکــس شــده 

اســت.

عاقــه بــه ویســکوز در بیــن برندهــا ابعــاد مختلفــی 
دارد. از یــک طــرف، برندهــای مــد و خــرده فروشــان 
بــه طــور کلــی بــه دالیــل مالــی، پایــداری و نظارتــی، 
بــه موضــوع اســتفاده از الیــاف )و ترکیبــات آن هــا( 
فکــر می کننــد. و از طــرف دیگــر، در حالــی کــه پنبــه 
و پلــی اســتر انــواع غالــب الیــاف مــورد اســتفاده در 
پوشــاک هســتند، هیچکــدام بــدون چالش نیســتند، 

کــه بــه خوبــی مســتند شــده اســت.

بنابرایــن، برندهــا بــه طــور فزاینــده ای بــرای بررســی 
کــه  روش هایــی  همچنیــن  و  جدیــد  الیــاف  انــواع 
خــود  ترکیــب  در  را  ویســکوز  الیــاف  می تواننــد 
بگنجاننــد، چــه بــه صــورت یکبــار مصــرف یــا ترکیبــی 

نویسنده: تحریریه مجله کهن
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

بــرای برندهــا و خــرده  ارائــه راهنمایــی  بــرای  الیــاف، آمــاده هســتند. 
فروشــان، ایــن مقالــه بــه بــازار جهانــی ویســکوز، تحــوالت در روش هــای 
ــداری، فرصت هــای بازیافــت، چالش هــای  تولیــد ویســکوز، مســائل پای

گــذاری می پــردازد. قیمــت  و  جنگلــداری 

ویسکوز : یک نمای کلی
ویســکوز در دســته الیــاف ســلولزی مصنوعــی )MMCF( قــرار می گیــرد. 
چارلــز فردریــک کــراس، ادوارد جــان بیــوان و کایتــون بیــدل فرآینــد 
تولیــد ویســکوز را در دهــه ۱۸۹۰ کشــف کردنــد و اولیــن ویســکوز را بــه 
ثبــت رســاندند. ویســکوز معمــوالً بــا حــل کــردن خمیــر چــوب از درختانــی 
ماننــد تــوس، کاج و اکالیپتــوس ســاخته می شــود )اگرچــه، در تئــوری، 
بســیاری از گیاهــان ســلولزی دیگــر می تواننــد بــرای ایــن فرآینــد اســتفاده 

شــوند(.

فرآینــد تولیــد ویســکوز مســتلزم خــرد شــدن چــوب و پختــه شــدن بــه 
ــرای تشــکیل دوغــاب  ــر و ســپس حــل شــدن در مــواد شــیمیایی ب خمی
خمیــر اســت. دوغــاب بــرای ایجــاد ســلولز قلیایــی فشــرده می شــود و ایــن 
ســلولز قلیایــی بــا دی ســولفید کربــن تصفیــه شــده و در هیدروکســید 
ســدیم حــل می شــود تــا ویســکوز ایجــاد شــود. محلــول ویســکوز عســل 
ماننــد از طریــق یــک رشــته ســاز ریــز فیلتــر شــده و بــه رشــته ها یــا ســلولز 
نــخ  بــه  رشــته ها  ایــن  نهایــت،  در  می شــود.  تبدیــل  شــده  بازســازی 
ریســیده می شــوند کــه می تــوان آن را بــرای بافــت پارچــه اســتفاده کــرد.

برنامه های کاربردی
ویســکوز یــک مــاده همــه کاره اســت کــه بــه دلیــل ویژگی هــای پنبــه 
ماننــد آن ارزشــمند اســت. ایــن الیــاف طیــف گســترده ای از کاربردهــا را 
پوشــش می دهنــد. از بــازار مــد و پوشــاک تــا پارچه هــای بی بافــت ماننــد 

ماســک های صــورت و دســتمال مرطــوب.

ویســکوز بــه خوبــی بــا الیــاف دیگــر از جملــه پنبــه و پلــی اســتر ترکیــب 
می شــود و دارای خــواص ویــژه زیــادی اســت – قابلیــت تنفــس و جــذب و 

همچنیــن رنــگ آمیــزی آســان. ایــن لیــف ســبک وزن، ۱۰۰ درصد زیســت 
تخریــب پذیــر اســت. ایــن الیــاف بــه دلیــل ترکیــب پذیــری بــا ســایر الیــاف 
محبوبیــت فزاینــده ای دارنــد و همچنیــن بــه عنــوان جایگزینــی بــرای 

ابریشــم و پنبــه عمــل می کنــد.

وضعیت بازار

ــازار جهانــی الیــاف نســاجی در ۲ دهــه گذشــته تقریبــاً دو برابــر شــده  ب
 CAGR( 3.7(اســت و ایــن رونــد بــا نــرخ رشــد ســاالنه ترکیبــی کلــی

درصــد در ســال ۲۰۱۹ رو بــه افزایــش اســت.

از ســال ۲۰۰۰، ســهم بــازار MMCF از 5 بــه ۶ درصــد، بــا نــرخ رشــد 
ســاالنه ترکیبــی کلــی 5٫۲ درصــد افزایــش یافتــه اســت. ســهم بــازار 
پلــی اســتر از 5۰ بــه ۶5 درصــد )نــرخ رشــد ســاالنه ترکیبــی کلــی 5٫۱ 
درصــد( افزایــش یافتــه اســت در حالــی کــه ســهم بــازار پنبــه بــه طــور 
پیوســته از ۳5 درصــد در ســال ۲۰۰۱ بــه ۲۳ درصــد در ســال ۲۰۱۹ )نــرخ 
رشــد ســاالنه ترکیبــی کلــی ۱٫5 درصــد( کاهــش یافتــه اســت. بــا رکــود 
تولیــد جهانــی پنبــه، MMCF هــا بــه عنــوان جایگزیــن ســلولزی بــرای 

پاســخگویی بــه تقاضــای رو بــه رشــد الیــاف تبدیــل شــده اند.

دومیــن  کوپــرو،  و  مــدال  الیوســل،  ریــون،  ویســکوز  ماننــد   MMCF
گــروه بــزرگ الیــاف ســلولزی در صنعــت نســاجی جهانــی پــس از پنبــه را 

می دهنــد. تشــکیل 

بازار در حال تغییر
 )VSF( الیــاف اصلــی ویســکوز MMCF بیشــترین ســهم الیــاف در رده
اســت کــه بــر اســاس برآوردهــای ســاتری، ۷۹ درصــد از MMCF هــا را در 
ســال ۲۰۱۹ بــه خــود اختصــاص داده اســت. ظرفیــت جهانــی VSF بــرای 
ســال ۲۰۲۱، ۷٫5 تــن بــرآورد شــده اســت. ایــن بــر اســاس اطاعــات 
 APR و Sateri، Lenzing، Birla طیــف وســیعی از منابــع، از جملــه

اســت.
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ــازار VSF ســاتری اســت کــه حــدود ۲۰ درصــد از  بزرگتریــن بازیگــر در ب
حجــم تولیــد ویســکوز را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. دیگــر بازیگــران 
 .Lenzing و Birla، Zhongtai، Tangshan کلیــدی بــازار عبارتنــد از
پنــج بازیگــر برتــر بــازار تقریبــاً ۷۰ درصــد از ســهم بــازار جهانــی را تشــکیل 
مــی دهنــد. در دهــه اول قــرن بیســت و یکــم، چیــن ظرفیــت تولیــد 
ویســکوز خــود را چهــار برابــر کــرد و اکنــون تقریبــاً ۶۶ درصــد از بــازار 
جهانــی ویســکوز را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اندونــزی و هنــد 

ــزرگ جهــان هســتند. دومیــن و ســومین تولیدکننــدگان ب

تفاوت ویسکوز و الیوسل در چیست؟
مــا اغلــب می شــنویم کــه اصطاحــات ویســکوز و الیوســل بــه جــای 
ــد؟ تفــاوت اصلــی  یکدیگــر اســتفاده می شــوند. پــس چــه تفاوتــی دارن
ویســکوز و الیوســل در فناوری هــا و مــواد شــیمیایی مختلفــی اســت کــه 
بــرای بازســازی ســلولز اســتفاده می کنــد. الیوســل تنهــا روش تولیــدی 

اســت کــه دی ســولفید کربــن را حــذف می کنــد.

ــه ایــن معنــی  فرآینــد الیوســل در یــک “حلقــه بســته” عمــل می کنــد، ب
بازیافــت  مجــدد  اســتفاده  بــرای  فرآینــد  در  حــال  و  آب  بیشــتر  کــه 
 N�Methylmorphine می شــوند. در اینجــا، یــک حــال آلــی بــه نــام
N�oxide )NMMO( بــه عنــوان جایگزینــی بــرای دی ســولفید کربــن 

بــرای حــل کــردن خمیــر چــوب اســتفاده می شــود.

الیــاف الیوســل بــرای اولیــن بــار توســط کورتولــدز فیبــرز، انگلســتان، در 

دهــه ۱۹۸۰ توســعه و تولیــد شــد و بــا نــام تجــاری تنســل شــناخته شــد. 
لنزینــگ الیوســل را بــا نــام تجــاری »Lyocell by Lenzing« تولیــد کــرد 

و متعاقبــاً بــا نــام تجــاری تنســل خریــد کــرد.

اســت  تــن  میلیــون   5۴/۰ حــال حاضــر  در  ظرفیــت جهانــی الیوســل 
انقضــای  باشــد.  داشــته  قابل توجهــی  رشــد  بــازار  مــی رود  انتظــار  و 
ــر  ــد الیوســل در ســال های اخی ــرای تولی ــاوری ب ــا فن پتنت هــای مرتبــط ب
ــه روی  ــازار الیوســل را ب و بهبــود قابلیت هــای تولیــد در ایــن صنعــت، ب

ســایر تولیدکننــدگان بــاز کــرده اســت.

ســاتری یکی از تولیدکنندگان بزرگی اســت که وارد بازار الیوســل شــده 
اســت. در مــارس ۲۰۲۱، ایــن شــرکت اعــام کــرد کــه قصــد دارد تولیــد 
الیوســل خــود را در چیــن گســترش دهــد و ظرفیــت ســاالنه 5۰۰۰۰۰ تــن 

تــا ســال ۲۰۲5 را هــدف قــرار داده اســت.

از معــاون تــام لیــو ســاتری و مدیــر کل تجــارت الیوســل و منســوجات 
مــا  بــه  او  کجــا می بینــد؟  را  بــازار الیوســل  کــه  پرســیدیم  بافــت  بــی 
گفــت: موانعــی بــرای ورود بــه بــازار وجــود دارد. عــاوه بــر ثبــت اختــراع، 
هزینه هــای راه انــدازی نیــز باالســت، از جملــه فنــاوری مربوطــه. مقداری 
ظرفیــت تولیــد الیوســل در چیــن وجــود دارد امــا چالــش دســتیابی بــه 
ســطوح باالیــی از ظرفیــت اســت. اکثــر تولیدکننــدگان در چیــن تنهــا 

حــدود ۱۰۰۰۰ تــن در ســال تولیــد مــی کننــد.

در ســال ۲۰۱۹، لنزینــگ اعــام کــرد کــه قصــد دارد یــک کارخانــه تولیــد 
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۱۰۰۰۰۰ تنــی الیوســل در تایلنــد ایجــاد کنــد. منتظــر اعامیــه هــای بعــدی 
از ســوی بازیگــران کلیــدی بــازار الیوســل باشــید کــه در حــال پیشــرفت 
هســتند. ایــن فضــا بــه ســرعت در حــال حرکــت اســت و آســیا مقصــد 

مطلــوب واحدهــای تولیــدی جدیــد اســت.

پایداری – تحوالت کلیدی
ماننــد هــر بخــش دیگــر در نســاجی، الیــاف ویســکوز در ســال های اخیــر 
بــه صــورت فزاینــده ای زیــر ذره بیــن ســازمان های غیردولتــی، تنظیــم 
از  یکــی  اســت.  گرفتــه  قــرار  صنعــت  ســهامداران  ســایر  و  کننده هــا 
نگرانی هایــی کــه در مــورد تولیــد ویســکوز وجــود دارد ایــن اســت کــه 
چــون لیــف بــا اســتفاده از فرآیندهــای شــیمیایی تولیــد می شــود، در 
مــواردی کــه تولیــد به طــور غیرمســئوالنه انجــام شــود، خطــر آســیب بــه 
محیــط زیســت محلــی وجــود دارد. مســائل مربــوط بــه جنگلــداری نیــز 
وجــود دارد و بــرای ایــن منظــور، ســازمان غیرانتفاعــی Canopy کارهــای 
زیــادی را بــرای افزایــش آگاهــی در مــورد منابــع مســئول ویســکوز انجــام 

داده اســت.

در ســال هــای اخیــر، نقــش افرینــان معتبرتــر در صنعــت مطمئنــاً بــه 
ارتقــای اســتانداردها در روش هــای تولیــد کمــک کرده انــد. کریســتین 
ویســکوز  ســنتی  »تولیــد  می گویــد:  ســاتری،  عملیــات  معــاون  کای، 
ــی مدیریــت  ــه خوب ــی وابســته اســت و اگــر ب ــه مــواد شــیمیایی صنعت ب
نشــود، می توانــد تأثیــرات منفــی بــر ســامت انســان و محیط زیســت 

داشــته باشــد.

امــا ایــن صنعــت قطعــاً در دهــه گذشــته بــه شــدت تغییــر کــرده اســت. 
بــه عنــوان مثــال، در فرآینــد خودمــان، بیــش از ۹۶ درصــد از کل اجــزای 
ــن کار را انجــام  ــم ای ــم. امــا مــا فقــط می توانی ــی می کنی گوگــرد را بازیاب
دهیــم زیــرا ســرمایه گــذاری زیــادی در بخــش عملیاتــی کســب و کار 
انجــام داده ایــم. در بخــش هایــی از بــازار، فشــار بــه ســمت تولیــد پایــدار، 

مــواد  بــه  ویســکوز  ســنتی  تولیــد 
اســت  وابســته  صنعتــی  شــیمیایی 
نشــود،  مدیریــت  خوبــی  بــه  اگــر  و 
می توانــد تأثیــرات منفــی بــر ســامت 
داشــته  محیط زیســت  و  انســان 

باشــد.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

حلقــه بســته و تولیــد پــاک وجــود دارد. ایــن همــه فشــار از ســوی 
ســازمان هــای غیردولتــی نیســت.

 Changing Markets فضــا،  ایــن  در  تأثیرگــذار   NGO یــک 
اســت. Changing Markets بــرای تولیدکننــدگان ویســکوز 
البــی کــرده اســت تــا بــه ســمت یــک سیســتم تولیــد حلقــه بســته 
حرکــت کننــد، جایــی کــه کنترل هــای انتشــار و نــرخ بازیافــت 
بــه   – هســتند  روش هــا  بهتریــن  بــا  مطابــق  شــیمیایی  مــواد 
 .)BAT( اصطــاح بهتریــن تکنیک هــای موجــود اتحادیــه اروپــا
کــه  جهــان،  در  ویســکوز  پیشــرو  تولیدکننــدگان  از  بســیاری 
بیــش از 5۰ درصــد از تولیــد ویســکوز را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد، متعهــد شــده انــد کــه عملکــرد خــود را بــا BAT در تمــام 

تاسیســات خــود در ســال های آینــده هماهنــگ کننــد.

یکــی دیگــر از ابتــکارات صنعتــی، همــکاری چیــن بــرای توســعه 
پایــدار ویســکوز )CV(، ده تولیدکننــده پیشــرو ویســکوز در چیــن 
تولیــد  از 5۰ درصــد ظرفیــت  بیــش  را گــرد هــم مــی آورد کــه 
ویســکوز در جهــان را بــرای ترویــج تولیــد مســئوالنه ویســکوز 

می دهنــد. تشــکیل 

کارهــای دیگــر در ایــن زمینــه شــامل ابتــکاری اســت کــه توســط 
و   Forum for the Future and Textile Exchange
همچنیــن بازیگــران کلیــدی در زنجیــره ارزش MMCF رهبــری 

می شــود.

همــه اینهــا بــا هــم یــک “چشــم انــداز مشــترک” بــرای زنجیــره 
ارزش ویســکوز ایجــاد کرده انــد کــه پنــج حــوزه عمــل را پوشــش 
بازســازی  حــال  در  هــای  اکوسیســتم  حوزه هــا  ایــن  می دهــد. 
سیســتم های  کــردن  فعــال  صفــر؛  ضــرر  بــا  تولیــد  هســتند. 

دایــره ای، ایجــاد رفــاه و حفــظ حقــوق

در مــورد مــواد شــیمیایی، بنیــاد صفــر تخلیــه مــواد شــیمیایی 
بــرای  را  خــود  کار  دامنــه   ۲۰۲۰ ســال  در   )ZDHC( خطرنــاک 
پوشــش اثــرات زیســت محیطــی MMCF گســترش داد. اولیــن 

تمرکــز کار آن در اینجــا ویســکوز و مــودال اســت.

در نتیجــه، دســتورالعمل های جدیــد ZDHC اکنــون بــه برندهــا 
و تأسیســات تولیــدی تولیدکننــده MMCF رویکــردی همســو 
بــرای کنتــرل انتشــار گازهــای گلخانــه ای ارائــه می کنــد. آن هــا 
همچنیــن یــک رویکــرد همســو بــرای بازیابــی ترکیبــات گوگــردی، 

یکــی دیگــر از ابتــکارات صنعتــی، همــکاری چیــن بــرای توســعه 
در  ویســکوز  پیشــرو  تولیدکننــده  ده   ،)CV( ویســکوز  پایــدار 
چیــن را گــرد هــم مــی آورد کــه بیــش از ۵۰ درصــد ظرفیــت تولیــد 
ویســکوز در جهــان را بــرای ترویــج تولیــد مســئوالنه ویســکوز 

می دهنــد. تشــکیل 

بخشــی از ورودی هــا و همچنیــن محصــوالت جانبــی تولیــد شــده در طــول فرآینــد 
ــه می دهنــد. تولیــد ارائ

چــه عوامــل دیگــری تعییــن می کنــد کــه آیــا تولیــد تمیــز اســت یــا نــه؟ و چگونــه 
کای  کریســتین  اســت؟  متفــاوت  جهــان  سراســر  در  تولیــد  اســتانداردهای 
ــد کــه  ــد، فرقــی نمی کن ــه بازارهــای جهانــی خدمــات می دهی ســاتری: »وقتــی ب
در کجــا مســتقر هســتید، چیــن یــا اروپــا. وقتــی شــما آن حضــور بیــن المللــی را 
داریــد، فشــارهای متفاوتــی اعمــال مــی شــود. بســیاری از مشــکات تولیــد بــه 
دلیــل قدمــت تکنولــوژی و تجهیــزات مــورد اســتفاده ایجــاد مــی شــود. ســرمایه 

گــذاری در فنــاوری مــدرن بــرای مــا کلیــدی بــوده اســت.«

بازیافت
اولیــه  مــواد  ترکیــب  بــرای  صنعــت  ســوی  از  فشــارهایی  اخیــر  ســال های  در 
ایــن  بازیافتــی در فرآینــد ویســکوز وجــود داشــته اســت. برندهــا نیــز جــذب 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ــد شــده از ترکیــب  ــد از ویســکوز تولی ــرا می توانن پیشــنهاد می شــوند زی
مــواد بکــر و بازیافتــی اســتفاده کننــد زیــرا اســتفاده از الیــاف بازیافتــی 

اغلــب بــا اهــداف پایــداری اعــام شــده آن هــا مطابقــت دارد.

نمونــه ای از کار در ایــن زمینــه، ابتــکار بیــن ســاتری و شــرکت ســوئدی 
ســودرا اســت کــه الیــاف ویســکوز را در مقیــاس تجــاری از ضایعــات 
شــده،  ایجــاد  جدیــد  فیبــر  می کــرد.  تولیــد  شــده  بازســازی  نســاجی 
ــر حــل شــونده ســاخته شــده از ضایعــات  FINEX، از مخلوطــی از خمی
نســاجی بازیافتــی پــس از مصــرف توســط ســودرا و ســایر خمیرهــای 

اســتفاده می کنــد.  PEFC گواهــی دارای  چوبــی 

ایــن الیــاف جدیــد کــه در کارخانــه ریســندگی نــخ ســاتری لینــز نانجینــگ 
بــه  را  موجــود  ریســندگی  فناوری هــای  بــا  ســازگاری  شــده،  آزمایــش 
اثبــات رســانده اســت کــه تولیــد نــخ را بــدون نیــاز بــه تنظیــم فرآیندهــا یــا 

پارامترهــای موجــود تضمیــن می کنــد.

یکــی دیگــر از نــام هــای شــناخته شــده در اینجــا Renewcell اســت. 
ایــن تجــارت ســوئدی Circulose را توســعه داده اســت، یــک محصــول 
بــا نــام تجــاری “خمیــر حــل کننــده” کــه از ۱۰۰ درصــد منســوجات پنبــه ای 
 H&M دور ریختــه شــده تولیــد می شــود. خرده فروشــی ســوئدی مــد
اکنــون از Circulose در مجموعه هــای Conscious و جریــان اصلــی 

خــود اســتفاده می کنــد.

مــا بــا APR در مــورد موضــوع بازیافــت از نظــر چالش هایــی کــه بــرای 
تولیــد بــه همــراه دارد، هزینه هــای بالقــوه ای کــه بــرای محصــوالت نهایــی 
بــه همــراه دارد و پیشــرفت های آینــده در ایــن زمینــه صحبــت کردیــم. 
آنتــس می گویــد چالش هــای فنــی وجــود دارد کــه کل  دکتــر رودیــن 
صنعــت بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کنــد. در حالــی کــه ایــن فنــاوری 
اکنــون می توانــد پلــی اســتر را از الیــاف طبیعــی جــدا کنــد، ســایر الیــاف 
مصنوعــی ماننــد االســتین و نایلــون همچنــان چالــش بزرگــی هســتند.

مــواد  بــه  ویســکوز  ســنتی  تولیــد 
اســت  وابســته  صنعتــی  شــیمیایی 
نشــود،  مدیریــت  خوبــی  بــه  اگــر  و 
می توانــد تأثیــرات منفــی بــر ســامت 
داشــته  محیط زیســت  و  انســان 

باشــد.

در واقــع، مقــاالت متعــددی از ایــن مســئله حمایــت می کننــد. محتــوای 
بازیافــت  بــرای  جــدی  مانــع  یــک  لباس هــای مســتعمل  در  االســتین 
ــه طــور فزاینــده ای در لباس هــا اســتفاده می شــود،  اســت. ایــن مــاده ب
شــلوار جیــن تنــگ و کشــی واضح تریــن نمونــه بــرای ایــن موضــوع اســت.

دکتــر رودیــن می گویــد مســائل دیگــری نیــز وجــود دارد. در حالــی کــه کار 
ــل حوله هــا و ملحفه هــا(  ــه آســان اســت )مث ــا برخــی مــواد اولی کــردن ب
بــه برداشــتن  نیــاز  اولیــه دیگــر شــامل چندیــن جــزء هســتند،  مــواد 
و  رنگــرزی  فنــاوری  از  وســیعی  طیــف  از  دارنــد،  زیپ هــا  و  دکمه هــا 
غیــره اســتفاده می کننــد. جایگشــت ها مرتب ســازی را بســیار ســخت 

می کننــد.

دکتــر رودیــن پیشــنهاد می کنــد کــه همــه ایــن عوامــل بــر قیمت گــذاری، 
افزایــش هزینــه و زمــان مرتبــط بــا تولیــد و اثــرات بالقــوه ضربــه ای بــرای 

برندهــا و خرده فروشــان تاثیــر دارنــد.

قابلیت ردیابی
 – شــده اند  راه انــدازی  گذشــته  ســال  دو  در  پروژه هــا  از  مجموعــه ای 
بســیاری از آنها در مرحله آزمایشــی هســتند – برای نشــان دادن اینکه 
چگونــه الیــاف را می تــوان از طریــق زنجیره هــای تامیــن بــا اســتفاده از 
ــی کــرد. بســیاری از  ــره بلوکــی ردیاب ــی از “نشــانگر” DNA و زنجی ترکیب
ایــن پروژه هــا بــر روی پنبــه و گاهــی اوقــات پشــم متمرکــز شــده اند، امــا 

بــه همــان انــدازه بــرای ویســکوز قابــل اجــرا هســتند.

 Fashion for Good ســال گذشــته، پــروژه ردیابــی ویســکوز توســط
راه انــدازی شــد تــا راه حلــی را آزمایــش کنــد کــه الیــاف ویســکوز پایــدار را 
در طــول زنجیــره تامیــن مــد تأییــد می کنــد. ایــن کار بــا همــکاری برنــد 
 Kering و تجــارت کاالهــای لوکــس فرانســوی BESTSELLER دانمارکــی
TextileGen�  ســاخته شــده اســت. ایــن فنــاوری از فنــاوری بــاک چیــن
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

esis برای ردیابی ویســکوز در زنجیره تامین نســاجی در هشــت کشــور 
اســتفاده می کنــد.

قیمت گذاری
قیمــت ویســکوز تحــت تأثیــر ترکیبــی از عوامــل خــاص بخــش و پویایــی 
هــای کان اقتصــادی گســترده تر اســت. مشــکات عرضــه و تقاضــا 
باعــث افزایــش قیمت هــا در ســطح کان می شــود. تقاضــای گســترده تر 
و رو بــه بــاال بــرای ویســکوز عمومــاً از ســوی برندهــا و خرده فروشــان 

ــوده اســت. شــاهد افزایــش قیمت هــا در دهــه گذشــته ب

عوامــل محیطــی شــامل ایــن اســت کــه ویســکوز حــاوی خمیــر تاییــد 
ــوان  ــه عن ــد اســت – ب ــه تولی ــوط ب ــد نشــده و مســائل مرب ــا تایی شــده ی
مثــال، ارائــه تولیــد تمیزتــر الیــاف الیوســل بــه ایــن معنــی اســت کــه آن هــا 

ــی را در بــازار جــذب می کننــد. قیمــت باالی

اســت،  ویســکوز  عمــده  تولیدکننــدگان  از  یکــی  چیــن  کــه  حالــی  در 
دولــت آنجــا حــدود پنــج ســال پیــش سیاســت زیســت محیطــی خــود را 
در زمینــه تولیــد صنعتــی تقویــت کــرد. ایــن امــر بــر تولیــد ویســکوز تأثیــر 
گذاشــت و عرضــه را بــرای مــدت کوتاهــی کاهــش داد و قیمت هــا را بــه 

ســمت بــاال ســوق داد.

قیمــت ســایر الیــاف نســاجی نیــز بــر قیمــت ویســکوز تأثیــر دارد. در 
ســال ۲۰۲۱، ایــاالت متحــده ممنوعیــت واردات محصــوالت پنبــه، از 
جملــه پوشــاک و منســوجات، از ســین کیانــگ را کــه ۲۰ درصــد از تولیــد 
ــه  جهانــی پنبــه را تشــکیل می دهــد، اعــام کــرد. ایــن امــر باعــث گمان
زنی هــا و نوســانات قیمــت بــرای تمــام بازارهــای الیــاف شــد، از جملــه 
رونــد صعــودی کلــی در قیمــت ویســکوز کــه اغلــب بــه عنــوان جایگزینــی 

ــده می شــود. ــه دی ــرای پنب ب

بــا توجــه بــه اینکــه اروپــا، بریتانیــا و ســایر نقــاط جهــان بــه احتمــال زیــاد 
از آمریــکا پیــروی می کننــد، ایــن رونــد احتمــاال ادامــه خواهــد داشــت.

در  کروناویــروس  جهانــی  همه گیــری  تأثیــر  بــا  صعــودی  رشــد  ایــن 
پوشــاک در ســطح  تولیــد  اســت.  ســال های ۲۰۲۰/۲۱ متعــادل شــده 
جهــان بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت کــه بــه نوبــه خــود 
تقاضــا بــرای تمــام الیــاف نســاجی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. ایــن 

اثــر ضربــه ای بــر قیمــت ویســکوز داشــته اســت.

جنگلداری
برندهــا و خــرده فروشــان چقــدر بایــد نگــران ارتبــاط بیــن تولیــد ویســکوز 
و جنــگل زدایــی باشــند؟ و برندهــا چــه ســواالتی بایــد از تامیــن کننــدگان 

ویســکوز خــود بپرســند؟

بــرای درک بهتــر مســائل جنگلــداری مربــوط بــه تولیــد ویســکوز، بــا 
ــداری دارد،  بوریــس ســرابر، کــه تخصــص گســترده ای در بخــش جنگل
صحبــت کردیــم. ســرابر پیشــنهاد می کنــد اولیــن ســوالی کــه برندهــا 
بایــد از تامین کننــدگان ویســکوز بپرســند، در مــورد زنجیره هــای تامیــن 
آن هــا اســت – یعنــی آیــا تامین کننــده می توانــد در مــورد منشــأ مــواد 
خــام خــود، دقیقــاً بــه مشــخصات جنگل هــا و نــه فقــط کشــور مبــدا، 

ــا خیــر. اطمینــان دهــد ی

او می افزایــد: در ایــن مــورد بایــد شــفافیت باالیــی وجــود داشــته باشــد، 
کــه امــروزه همیشــه اینطــور نیســت. بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت 
در مــورد منابــع مختلــف الیافــی کــه اســتفاده می شــود کامــاً شــفاف 
نباشــند. یــا ممکــن اســت بگوینــد گواهینامــه دارنــد، امــا ممکــن اســت 

محصــوالت تاییــد شــده را بــه شــما نفروشــند.

بررســی  بــه  ایجــاد شــد، می تــوان  تامیــن  زنجیــره  دیــد  کــه  هنگامــی 
مســائل مربــوط بــه انــواع محــل کاشــت مــواد اولیــه لیــف پرداخــت.

وی مــی گویــد: اگــر مزرعــه اســت، آن مزرعــه چیســت؟ آیــا ایــن یــک 
مزرعــه تــازه تأســیس اســت کــه ممکــن اســت پیوندهایــی بــا جنــگل 
زدایــی داشــته باشــد؟ یــا مزرعــه ای اســت کــه از دیربــاز ایجــاد شــده 

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

اســت؟ همچنیــن، چــه تضمینــی در مــورد مــواردی ماننــد احتــرام بــه 
ــی جامعــه و  ــری هــای احتمال حقــوق کارگــران، مشــارکت جامعــه، درگی

غیــره وجــود دارد؟

مــا خواهــان شــرایطی هســتیم کــه شــرکت ها بتواننــد در مــورد ماهیــت 
عرضــه الیــاف خــود شــفاف باشــند و بتواننــد بــه طــور مشــخص در مــورد 
می دهنــد صحبــت  انجــام  آن  مــورد  در  آنچــه  و  موجــود  چالش هــای 
کننــد. نــه فقــط احســاس کننــد کــه بایــد بــه دنیــا اطمینــان دهنــد کــه 

همــه چیــز دوســت دار طبیعــت و عالــی اســت.

در مــورد کشــورهای پرخطــر در بحــث جنگلــداری چطــور؟ 
برندهــا چقــدر بایــد نگــران باشــند؟

ســرابر پیشــنهاد می کنــد کــه ایــن موضــوع دور از یــک موضــوع ســیاه 
و ســفید اســت، و اســتدالل می کنــد کــه مشــکل اجتنــاب از مناطــق 
»پرخطــر« اســت. شــما بــه طــور بالقــوه “قــدرت خریــد مســئول را از 

ــد.” ــر اســت جــدا کنی ــه تغیی ــاز ب مناطقــی کــه نی

او می افزایــد: اندونــزی نمونــه ای اســت. ماننــد بســیاری از کشــورهای 

دیگــر، محل هــای تولیــد الیــاف قابــل توجهــی دارد کــه عمدتــاً مــزارع 
هســتند. ایــن مــزارع دارای طیــف وســیعی از شــیوه هــا از مدیریــت 
پذیــری  مســئولیت  ضعیف/کــم  مدیریــت  تــا  خوب/مســئول  بســیار 
هســتند. بنابرایــن واقعــاً بــرای کل کشــور مفیــد نیســت کــه بــا یــک گــروه 
پرخطــر مرتبــط باشــد. مــن همچنیــن معتقــدم کــه به عنــوان یــک برنــد، 
اگــر زنجیــره تأمینــی داریــد کــه چالش هایــی دارد، بایــد از خــود بپرســید 

کــه چــه کاری می توانیــد بــرای ایجــاد تغییــر در آن انجــام دهیــد.

در نهایــت، ســرابر در مــورد موضــوع گواهینامه هــا نســبت بــه اســتفاده 
از گواهینامــه بــه عنــوان “ســپر ســبز” هشــدار می دهــد.

او  اســت.  خــودش  هــای  ارزش  و  شــرکت  یــک  مســئله  مهم تریــن 
می گویــد: طبــق تجربــه مــن، اگــر شــرکتی هســتید کــه ارزش هــای قــوی 
دارد و اصــول اســتاندارد گواهینامــه را بــه حــرف نوشته هایشــان اعمــال 
می کنیــد، فوق العــاده اســت. امــا اگــر تصمیــم بــه اســتفاده از گواهینامــه 
بــه عنــوان »ســپر ســبز« داریــد، هــر کاری کــه از دســتتان بــر می آیــد 
بــرای کاهــش هزینه هــا بــرای دریافــت گواهینامــه انجــام خواهیــد داد. 
بــه عنــوان یــک شــرکت، بایــد بــرای داشــتن یــک جــاه طلبــی قــوی کــه 
فراتــر از صــدور گواهینامــه اســت، آمــاده باشــید تــا شــفاف باشــید. 
گواهینامــه ابــزاری اســت کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا رونــد خــود را 

تأییــد کنیــد امــا ایــن پایــان راه نیســت.

https://www.kohanjournal.com/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86/
https://www.kohanjournal.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-oekotex/
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 ،Heimtextil
مهم ترین رویداد جهاین 
صنعت منسوجات خانیگ 

و طراحی داخیل 
مهم ترین رویداد جهانی صنعت برای منسوجات خانگی و طراحی 
داخلی است. بار دیگر Heimtextil  در حال آماده شدن برای باز 

کردن درهای خود - این بار، با شعار " پارچه ها را آفالین احساس کنید 
" - و ارائه بزرگترین طیف جهانی از محصوالت و روندهای جدید از 

دنیای منسوجات خانگی، می باشد.

ایــن نمایشــگاه بین المللــی منســوجات خانگــی بــا حضــور غرفه دارانــی از 5۰ شرکت دروازه تجارت فراسو
کشــور از سراســر جهــان، از ۱۱ تــا ۱۴ ژانویــه ۲۰۲۲ در آلمــان برگــزار خواهــد 
شــد. حضــور در ایــن نمایشــگاه، بــار دیگــر زمینــه ماقــات بــا مخاطبیــن تجــاری، 

ــد و الهــام گرفتــن از آنهــا را ممکــن می ســازد. کشــف محصــوالت جدی

Heimtextil محلــی بــرای گردهمایــی صنعتگــران می باشــد و خــرده فروشــان، 
خــواب،  محصــوالت  و  مبلمــان  فروشــگاه های  طراحــان،  فروشــان،  عمــده 
دکوراتورهــای داخلــی، معمــاران داخلــی، معمــاران، ســازندگان هتــل و بســیاری 
از تصمیــم گیرنــدگان دیگــر هــر ســاله بــه Heimtextil می آینــد. عــاوه بــر 
غرفــه داران مشــهور و برندهــای بــزرگ، می توانیــد تعــداد زیــادی از کســب و 

ــد. ــا را کشــف کنی کارهــای نوپ

در ایــن نمایشــگاه هــر چــه بــه دنبالــش هســتید، از پارچه هــای تزئینی و مبلمان 
گرفتــه تــا منســوجات اتــاق خــواب، حمــام و میــز، کاغــذ دیــواری و سیســتم های 
 Heimtextil ،محافظــت در برابــر آفتــاب را پیــدا خواهیــد کــرد. عــاوه بــر ایــن
Trends یــک پیــش بینــی رونــد منحصــر بــه فــرد در ســطح جهانــی و بینشــی از 

موضوعــات طراحــی محبــوب را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد.

کاالی خواب
بــرای  یــک عامــل اصلــی در ســامتی مــا می باشــد و در عیــن حــال  خــواب 

در  اســت.  حیاتــی  مــا  کلــی  عملکــرد 
 ۱5۰ حــدود   )۱۱ )ســالن   Heimtextil
بــزرگ  شــرکت های  از  اعــم  شــرکت، 
روندهــای  اســتارت آپ ها،  و  بین المللــی 
بــرای  را  هوشــمند  نوآوری هــای  و  نســاجی 
خواهنــد  نمایــش  بــه  ترمیم کننــده  خــواب 
خــوب  بــرای  کــه  محصوالتــی  گذاشــت، 
خوابیــدن بــه مــا می کنــد و بــرای اطمینــان از 
خــواب خــوب مهمانــان در تخت هــای هتــل، 

هســتند. مهــم 

کتابخانه مواد آینده
بــه عنــوان یــک کتابخانــه آنایــن، کتابخانــه 
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مــواد آینــده، مــواد تعییــن کننــده ترنــد بــرای کاربردهــای 
توســط  کــه  کتابخانــه  ایــن  می دهــد.  ارائــه  را  داخلــی 
اســتودیوی طراحــی لنــدن FranklinTill اداره می شــود، 
بــه  را  جهــان  سراســر  از  انگیــزی  هیجــان  نوآوری هــای 
نمایــش می گــذارد. ایــن مجموعــه، از طراحــان رادیــکال، 
تولیدکننــدگان مبتکــر و تولیدکننــدگان آگاه بــه محیــط 
ــد و  ــه تبدیــل سیســتم خطــی و فعلــی تولی زیســت کــه ب
مصــرف بــه یــک مــدل دایــره ای کمــک می کننــد، تجلیــل 

می کنــد.

منســوجات و مــواد نمایــش داده شــده در کتابخانــه بــا 
از پیشــرفت های تجــاری قابــل دوام و توســعه  ترکیبــی 
یافتــه در مراحــل اولیــه، تحــت چهــار موضــوع کلیــدی 
الیــاف  احیاکننــده،  محصــوالت  شــده اند:  جمــع آوری 
رنــگ  و  برداشــت  زبالــه  جریان هــای  بازسازی شــده، 
الهــام بخــش و جــذب  ایــن مجموعــه،  پایــدار. فعــاالن 
کننــده تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان بــرای پیوســتن 

ایــن حلقــه می باشــند. بــه 

۲۳/۲۲ Heimtextil Trends
 Heimtextil بــرای بیــش از ســه دهــه، جهت هــای ترنــد
در  و  بــوده  برخــوردار  بســیار خوبــی  از شــهرت جهانــی 
هســتند.  بی رقیــب  بین المللــی  نمایشــگاه  چشــم انداز 
را  مــا  ارتبــاط  نحــوه  و  زندگــی  ســبک  گیــری،  همــه 
از روش   ،  ۲۳/۲۲  Heimtextil تغییــر داده اســت. در 
دیجیتالــی بــرای نمایــش آنایــن ترندهــا بــه روشــی چنــد 
بــه  ترندهــا،  از  آگاهــی  اســت.  شــده  اســتقبال  بعــدی 
نماینــدگان  و  فروشــندگان  تولیدکننــدگان،  طراحــان، 
رســانه ها ابــزار جهت گیــری ارزشــمندی بــرای آینــده ارائــه 
می دهــد. امســال، تیــم ترندهــا و تجــارت SPOTT بــه 
ــردازد. منتظــر مشــارکت های  ــن تحــوالت می پ بررســی ای
 Heimtextil راه هــای جدیــد کاوش در  و  هیجان انگیــز 

باشــید.  ۲۳/۲۲  Trends

 Deep ــا گرایش هــای ــده ب موضــوع امســال افق هــای آین
و   Nature، Hyper Nature، Beyond Identity
در  را  عرصــه  کــه  هســتند   Empowered Identity

آینــده: افق هــای  کــه  توجــه داشــت  بایــد  اختیــار می گیرنــد. 

ــان نیســتند، بلکــه ذهنیت هــای تفکــر بلندمــدت  ــا یــک خــط پای � یــک هــدف ثابــت ی
هســتند.

� دگرگونــی پیونــد مــا بــا پذیــرش اینکــه اقتصادهــای مــا در طبیعــت تعبیــه شــده اند، 
آغــاز می شــود.

� آینده طراحی نباید صرفاً ضایعات ایجاد کند.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

� ترکیــب اشــیاء بایــد بــا یــک طــرز فکــر طوالنــی 
و  ســاخت  دسترســی،  قابــل  دایــره ای  و  مــدت 

باشــد. بازچرخــش 

Heimtextil بــا "Next Horizons" راه جدیــدی 
اطاعــات  بــار  اولیــن  بــرای  و  می کنــد  ایجــاد  را 
قالــب  در  کامــل  طــور  بــه  را  ترندهــا  بــه  مربــوط 
دیجیتــال در دســترس قــرار می دهــد. بــا شــرکت 
بــرای  طراحــی  پیش بینــی  از   ،Heimtextil در 
فصــل جدیــد الهــام بگیریــد � کــه توســط محققــان 
ترنــد بین المللــی تهیــه شــده و مملــو از محتــوای 

اســت. الهام بخــش  و  ارزشــمند 

ترنــد  شــورای  توســط   Heimtextil Trends
طراحــی  بین المللــی  آژانــس  ســه  از  متشــکل 
ــد  گــردآوری شــده اســت. ایــن اعضــای شــورای رون
بــه طــور مشــترک یــک چشــم انــداز جهانــی مســتدل 

می کننــد. ایجــاد  آینــده  داخلــی  ترندهــای  از 

برتری آسیایی و انتخاب آسیایی

)Asian Excellence( صادرکننــدگان  در ســالن ۶٫۱ 
باکیفیــت منســوجات خانگــی، از جملــه روکش هــا و 
تزئینــی،  کوســن های  پرده هــا،  تزئینــی،  پارچه هــای 
فرش هــای  و  آفتــاب  برابــر  در  محافــظ  سیســتم های 
آســیایی را خواهیــد دیــد کــه توســط هیئتــی مســتقل از 
کارشناســان انتخــاب شــده اند. ســایر تامیــن کننــدگان 
آســیایی پیشــنهادات خــود را بــه صــورت انفــرادی یــا 
در غرفــه هــای ملــی در ســالن بــا نــام جدیــد انتخــاب 

آســیایی بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت.

تمهیدات بهداشتی

کننــده  برگــزار  عنــوان  بــه   ،Messe Frankfurt
شــما  بــرای  را  رویــداد  در  ایمــن  شــرکت  نمایشــگاه، 
تضمیــن می کنــد. تمامی غرفــه داران، بازدیدکنندگان، 
و  خدمــات  دهنــدگان  ارائــه  رســانه ها،  نماینــدگان 
کارمنــدان Messe Frankfurt بــرای شــرکت در هــر 
رویــدادی در محوطــه نمایشــگاه Messe فرانکفــورت، 
مدرکــی مبنــی بــر عــدم آلــوده بــودن بــه ویــروس کرونــا 

می دهنــد. ارائــه   ۲�SARS�CoV
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

نویسنده: سمیه دشتی

اصول طراحی فرش های 
ماشیین مدرن و وینتیج

حدود ۵ دهه است که از تولید فرش ماشینی در ایران می گذرد و ابتدای تولید گمان نمی رفت که به رشد امروز 
دست پیدا کند. در ابتدای کار تولید فرش ماشینی از طرح های دستباف ایده گرفته می شدو کامال از نقشه 

های سنتی استفاده می شد ولی بعد به مرور زمان و با تغییر سبک زندگی ، طرح و نقش فرش هم تغییر کرد و از 
حالت سنتی به مدرن پیش رفت.

تــا جایــی کــه فــرش دیگــر بــه عنــوان قالــی و زیرانــداز پذیرفتــه نشــد بلکــه بــه عنــوان جزئــی از 
دکوراســیون منــزل یــا محیــط کار و ....در نظرگرفتــه شــد.و امــروزه طبــق فضایــی کــه وجــود 

دارد فــرش موردنظــر بــا طــرح و رنگبنــدی آن فضــا و مــکان طراحــی مــی شــود.

امــروزه از طــرح هایــی اســتفاده مــی شــود کــه حالــت ســنتی گذشــته را دارد، ولــی بــا توجــه 
بــه زندگــی مــدرن امــروزی تغییراتــی پیــدا مــی کنــد و متناســب بــا فضــا و دکوراســیون امــروزی 

طراحــی و تولیــد مــی شــود.

فرش با سبک طراحی وینتیج )vintage( چیست؟
وینتیــج بازآفرینــی طــرح هــای قدیمــی اســت کــه در زمــان هــای گذشــته وجــود داشــته اســت 
.طــرح هــای قدیمــی را بــا اعمــال تغییراتــی از قبیــل نــوع ســایه زدن و نــوع رنگبنــدی و یــا 
ــاره شــده  ــا پ ــه اصطــاح پاخــورده وی ــه و ب ــه شــکل فــرش کهن نوعــی از ســایه هــای رنگــی ب
طراحــی مــی کننــد کــه فــرش حالــت کهنــه و قدیمــی بــه خــود مــی گیــرد کــه بــا نــام فــرش هــای 

وینتیــج یــا ســنگ شــور یــا کهنــه نمــا گفتــه مــی شــود.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

جنــس ایــن فــرش هــا هماننــد فــرش هــای دیگــر از اکریلیــک اســت و در شــانه 
هــای 5۰۰ ، ۷۰۰ ، ۱۰۰۰ یــا ۱۲۰۰ و حتــی ۱5۰۰ طراحــی و بافتــه مــی شــود و 

ــوع طراحــی اســت. ماننــد فرشــهای ماشــینی اســت و تفــاوت در ن

امــروزه بــازار خوبــی هــم در داخــل و هــم در خــارج از کشــور دارد. کشــور ترکیــه 
در فــرش وینتیــج رقیــب قدرتمنــدی در برابــر ایــران اســت.

فرش مدرن چیست؟
در گذشــته افــراد ســعی بــر ایــن داشــتند کــه فــرش هــای خــود را بــه یــک شــکل 
خریــداری کننــد. ولــی اکنــون فــرش بــه ایــن روش خریــداری نمــی شــود.گونه 
هــای مختلــف فــرش بــا ســبک و ســلیقه هــای متفــاوت تولیــد مــی شــود ماننــد 
ــراد  ــرای اف ــج و ... امــروزه حــق انتخــاب بیشــتری ب :مــدرن ، کاســیک و وینتی
وجــود دارد.فــرش مــدرن در رنــگ هــا و طــرح هــای متنــوع وجــود دارد و بــا توجــه 

بــه دکوراســیون منــزل مــی تــوان از فــرش مــدرن اســتفاده کــرد.

ایــن نــوع فــرش هــا ســاده و زمینــه ای خلــوت و طــرح هــای ســاده و کــم نقــش 
و نــگاری دانــد ضمــن اینکــه تعــداد رنــگ هــای محــدود دارنــد ، یعنــی بــا چنــد 

رنــگ بافتــه مــی شــوند و در عیــن حــال زیبایــی خاصــی دارنــد.

فــرش هــای مــدرن بــا نــام هــای ماننــد: ۱�شــگی ۲� شــنل ۳� فریــز ۴� فــرش اتــاق 
کــودک وجــود دارند.

۱- فــرش شــگی : ایــن فــرش بــه صــورت پــرز بلنــد وجــود دارد و جنــس ایــن 
فــرش هــا بســیار نــرم اســت و بیشــتر در اتــاق خــواب مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیرد.زیبایــی خاصــی بــه فضــا مــی دهــد و از فــرش هــای پــر طرفــدار مــدرن 

اســت.دارای طــرح هــای ســاده و هندســی و خیلــی خلــوت مــی باشــد .

۲- فــرش شــنل: ایــن نــوع فــرش مــدرن دارای پــرز کوتــاه اســت و از انــواع فــرش 
ــوع فــرش خیلــی راحــت  ــن ن هــای نقــش برجســته اســت و شســت و شــوی ای

اســت. طــرح ایــن فــرش هــا هــم ماننــد فــرش شــکی ســاده و خلــوت اســت .

۳- فــرش فریــز: ایــن فــرش هــا دارای شــهرت خاصــی اســت و شــبیه گلیــم 
ــاف مصنوعــی اســت و تفــاوت  ــن فــرش هــا از الی ــرز ندارد.جنــس ای اســت و پ
فــرش فریــز بــا دیگــر فــرش هــا ایــن اســت کــه بســیار مقــاوم اســت وبــه دلیــل 
نداشــتن پــرز در اثــر رفــت و آمــد تختــه نمــی شــود.فرش فریــز از دو نــوع تــار و 
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پــود تشــکیل شــده و نــخ پــرز نــدارد و طــرح آن هــم ماننــد شــکی و شــانل اســت.

۴� فــرش اتــاق کــودک: رنــگ فــرش اتــاق کــودک بــا توجــه بــه جنســیت کــودک انتخــاب 
مــی شــود و همچنیــن بــا توجــه بــه رنــگ پــرده و تختخــواب و کمــد انتخــاب مــی شــود. در 
ایــن نــوع فــرش معمــوال از رنگهــای روشــن ماننــد آبــی و صورتــی و ســفید و ... اســتفاده 
مــی شــود.طرح هایــی کــه بــرای اتــاق کــودک طراحــی مــی شــود خیلــی متنــوع اســت و 
بــا توجــه بــه ســلیقه پــدر و مــادر و فرزنــد بــه صــورت دلخــواه طراحــی مــی شــود و حتــی 

رنــگ طــرح هــم بــا توجــه بــه ســلیقه آنهــا طراحــی مــی شــود.

ــی  ــا رنــگ هــای آرام بخــش و روشــن بافتــه مــی شــوند ول فــرش هــای مــدرن بیشــتر ب
بعضــی مواقــع هــم بــا اســتفاده از رنــگ هــای تنــد جذابیــت هــای خاصــی در ایــن نــوع 

فــرش هــا ایجــاد مــی شــود.

صادرات ۱۱۰ میلیون دالری فرش ماشیین در 6 ماهه امسال

ابزدید وزیر مصت از منایشگاه کفپوش، 

موکت، فرش ماشیین و صنایع وابسته

ایــن نمایشــگاه در زمینــی بــه مســاحت ۲۸ هــزار متــر 
ــا مشــارکت ۹۰ شــرکت داخلــی و خارجــی  مربــع و ب
در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران 
کفپــوش،  انــواع  نمایشــگاه  ایــن  در  اســت.  دایــر 
موکــت، فــرش ماشــینی، قطعــات و ماشــین آالت، 
پارکــت و لمینــت در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه 

اســت.

 ۶ در  گفــت:  وزارت صمــت  صنایــع  امــور  معــاون 
ماشــینی  فــرش  تــن  ۲۸هــزار  جــاری  ســال  ماهــه 
معــادل ۱۱۰میلیــون دالر،۱۰هــزار تــن موکــت معــادل 
معــادل  مصنوعــی  چمــن  ۱۰تــن  و  دالر  ۷میلیــون 
۱۴هــزار دالر از کشــور صــادر شــده اســت. )الزم بــه 
ذکــر اســت میــزان صــادرات ســاالنه فــرش ماشــینی 

کشــور ترکیــه حــدود ۳ میلیــارد دالر مــی باشــد (

مهدی صادقی نیارکی افزود: در ۶ماهه سال جاری 
ماشــینی،۶۶میلیون  فــرش  مترمربــع  ۴۱میلیــون 
چمــن  تــن   ۸۰۰ هــزارو   ۳ و   موکــت  مترمربــع 

اســت. تولیــد شــده  مصنوعــی در کشــور 

داد:  ادامــه  صمــت،  وزارت  صنایــع  امــور  معــاون 
تولیــد  ظرفیــت  مترمربــع  ۱۳5میلیــون  از  بیــش 
فــرش ماشــینی و ۲۸۱میلیــون متــر مربــع ظرفیــت 
در  و  دارد  وجــود  کشــور  در  موکــت  انــواع  تولیــد 
ســال گذشــته صنعتگــران در حــوزه فــرش ماشــینی 
ــه  ــا بیــش از ۷۰درصــد ظرفیــت اســمی مشــغول ب ب

فعالیــت بــوده انــد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه توســعه صــادرات در ایــن 
بخــش، افــزود: در ۶ ماهــه ســال جــاری ۲۸هــزار تــن 
دالر،۱۰هــزار  ۱۱۰میلیــون  معــادل  ماشــینی  فــرش 
تــن موکــت معــادل ۷میلیــون دالر و ۱۰تــن چمــن 
صــادر  کشــور  از  دالر  ۱۴هــزار  معــادل  مصنوعــی 

شــده اســت.

رشد ۹ برابری صادرات 

چمن مصنوعی از نظر وزنی

بــه  اشــاره  بــا  امــور صنایــع وزارت صمــت  معــاون 
ازنظــر  برابــری صــادرات چمــن مصنوعــی   ۹ رشــد 
وزنــی، افــزود: فرش هــای صادراتــی عمدتــا بــه آســیا، 
صادقــی  اســت.  شــده  صــادر  اقیانوســیه  و  اروپــا 
نیارکــی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: برگــزاری 
وضعیــت  بهبــود  در  صنعتــی  نمایشــگاه های 
افزایــی  هــم  وایجــاد  صــادرات  توســعه  صنعــت، 

باشــد. تاثیرگــذار  بســیار 
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ترجمــه: مهنــدس امیــر هاللــی - مهنــدس شــاهد سجادی-شــرکت 
کاوان شــیمی ســورن

هببود بخش جهاین پنبه 
از اتثیر کووید ۱9

کوویــد ۱۹ بــه طــور قابــل مالحظــه ای تقریبــا بــر همــه قســمت هــای 
اقتصــاد جهانــی تاثیــر گذاشــته اســت و بخــش پنبــه نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنی نیســت. از مقایســه پیــش بینــی هــای USDA در فوریــه ســال 
جمــع  دســامبر  هــای  بینــی  پیــش   ۲۱/۲۰۲۰ و   ۲۰/۲۰۱۹ بــرای   ۲۰۲۰

بنــدی کلــی از ایــن تاثیــر را فراهــم مــی آورد.

فوریــه ســال ۲۰۲۰ پیــش بینــی USDA بــرای دنیــا که در تاریخ ۲۱/۲۰۲۱ اســتفاده 
مــی شــود، ۱۲۱ میلیــون عــدل تــا %۱/۷ از پیــش بینــی ۲۰/۲۰۱۹ همــان مــاه بــود. 
گســتره تاثیــرات کوویــد ۱۹ واضــح تــر مــی گــردد، پیــش بینــی اســتفاده جهانــی 
پنبــه در ۲۱/۲۰۲۰ کاهــش قیمــت هــا بــود. بــا ایــن وجــود بــه دلیــل آنکــه اجــزای 
اقتصــاد جهانــی بهبــود یافتــه انــد کاربــرد در مــاه هــای اخیــر افزایــش تدریجــی 

یافتنــد کــه هــم اکنــون تنهــا %۳ پاییــن مــاه فوریــه هســتند.

بیــن   ۱۴%  ۲۰/۲۰۱۹ در  جهانــی  اســتفاده  بــرای  بینــی  پیــش 
پیــش بینــی هــای فوریــه و دســامبر قــرار مــی گیــرد کــه ماشــین 
هــای ریســندگی بــه طــور چشــمگیری بهــره بــرداری را کاهــش 
مــی دهنــد. در حالــی کــه شــروع تاثیــرات کوویــد ۱۹ بــر اســاس 
کشــور، پیــش بینــی ۲۰/۲۰۱۹ تغییــر می نماید اســتفاده کارخانه 
در کلیــه کشــورهای ریســندگی عمــده کاهــش یافــت. کاربــرد 
ماهانــه تــا حــدود %۹۰ در ایــاالت متحــده، چیــن، پاکســتان و 
هندوســتان از ســال قبــل در بدتریــن وضعیــت در ســال کاهــش 

مــی یابــد.

زمــان عملکــرد پاندمــی ، تاثیــر آن را در تولیــد پنبــه محــدود 
کــرده اســت بــه عنــوان مثــال محصــول ۲۰/۲۰۱۹ از قبــل در اکثــر 
کشــورهای نیمکــره شــمالی برداشــت شــد و بــه خوبــی در بقیــه 

دنیــا توســعه یافــت.

بــه عــاوه بــه طــور برجســته ای)زمــان عملکردپاندمــی( تاثیــر 
کمــی بــر کاشــت ۲۰۲۰ خــارج از افریقــای غربــی داشــته اســت. 
پیــش بینــی محصــول ۲۱/۲۰۲۰ بــه طــور عمده توســط ماحظات 
هــوا و آفــات بــا تولیــد کمتــری در پاکســتان، ایــاالت متحــده، 

یونــان، مالــی و ترکیــه بدســت امــده اســت.

بــا پیــش بینــی کاهــش ســود جهانــی و تولیــد کــه بــه طــور عمــده 
تحــت تاثیــر قــرار نمــی گیــرد، در پایــان ۲۱/۲۰۲۰ ذخائــر اولیــه 
پیــش بینــی در ۹۷/5 میلیــون عــدل، %۱۹ بــاالی چشــم انــداز 

فوریــه هســتند.

قیمــت هایــی کــه قبــل از پاندمــی رونــدی رو بــه بــاال داشــتند، بــه 
طــور ناگهانــی از ژانویــه تــا آوریــل بــا NY FUTURES بــه کاهشــی 
۱۰ ســاله بــر مــی گــردد. بــا ایــن وجــود، قیمــت هــا برگشــته اســت 
و هــم اکنــون از ســطوح قبــل از پاندمــی فراتــر رفتــه اســت طــوری 
کــه اســتفاده کارخانــه بهبــود یافتــه و ســایر عوامــل از قــدرت 

کنونــی پشــتیبانی مــی نماینــد.

کاهــش در اســتفاده جهانــی، بــا کاهــش تجربــه شــده در بحــران 
مالــی جهانــی )GFC( ســال ۰۸/۲۰۰۷ و قیمــت پنبــه در ســال 
۲۰۱۰ قابــل مقایســه اســت. GFC بــه مراتــب آهســته تــر توســعه 
یافــت و در نتیجــه تولیــد بــه قیمــت هــای پاییــن تــر پاســخ داد 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

و ســهام جهانــی افزایشــی را تجربــه نکردنــد. 
ایــن شــوک قیمــت ســال ۲۰۱۰ منجــر بــه پاســخ 
تولیــد بزرگــی شــد کــه بــا کاهــش در تقاضــا 
ــر  ــی افزایــش بزرگت ــه حت ــود و منجــر ب همــراه ب
از  دور  بــه  بنابرایــن  کــه  شــد  جهانــی  ســهام 
پاندمــی ایــن وضعیــت مشــاهده مــی شــود. بــا 
ایــن شــوک هــای قبلــی، احتمــال آن خواهــد 
بخــش  بــرای  متمــادی  هــای  ســال  کــه  رفــت 
پنبــه جهانــی طــول بکشــد کــه کامــا از اثــرات 

پاندمــی رهــا شــود.

بررسی اجمالی: ۲۱/۲۰۲۰
تولیــد  بــا  باالتــر  کاربــرد  نوامبــر  بینــی  پیــش 
ــر و اتمــام ســهام را نشــان مــی دهــد.  ــن ت پایی
تولیــد پاییــن تــر بــه طــور ناگهانــی در پاکســتان، 
هندوســتان و اســترالیا تا حدی توســط افزایش 
در ترکمنســتان جبــران مــی شــود. مصــرف در 
هندوســتان، چیــن و پاکســتان افزایــش یافتــه 
و در تایلنــد پاییــن مــی آیــد. تجــارت جهانــی 
مختصــری توســط بنــگادش و تایلنــد افزایــش 
مــی یابــد. پیــش بینــی ایالــت متحــده تولیــد 

پایینتــری را بــه طــور ناگهانــی و صــادرات باالتــر نشــان مــی دهــد. میانگیــن قیمــت فصلــی ایالــت 
متحــده ۱ تــا ۶5 درصــد در هــر پونــد افزایــش مــی یابــد.

قیمت ها
شــاخص A و قیمــت ایــاالت متحــده همچنــان بــه افزایــش بــه اهســتگی ادامــه مــی دهــد طــوری 
ــد پنبــه در  کــه موجــودی اولیــه گذشــته محصــول و نگرانــی هــا در مــورد کیفیــت محصــول جدی

ایــاالت متحــده محــدود شــده اســت.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ترجمه: تحریریه مجله نساجی کهن

آخرین تغییر و تحوالت 

در بخش منسوجات ورزیش
هنــد بــه عنــوان بــازار مهمــی بــرای منســوجات فنــی در حــال ظهــور اســت. SPORTECH یکــی از بخش هــای نســاجی 
ــه ســرعت در حــال رشــد  ــه خــود اختصــاص داده و ب ــد را ب ــازار منســوجات فنــی هن فنــی اســت کــه حــدود ٪۷ از ب

اســت.

بخــش منســوجات ورزشــی بــه ســه دســته عمــده پوشــاک ورزشــی، کاالهــای ورزشــی و 
ابــزار و لــوازم ورزشــی تقســیم می شــود. عــاوه بــر ایــن، SPORTECH شــامل محصــوالت 
ورزشــی،  ماننــد کفش هــای  فراغــت  اوقــات  و  ورزش  در  اســتفاده  مــورد  فنــی  نســاجی 
کامپوزیت هــای ورزشــی، ورزش هــای پــروازی و قایقرانــی، پارچه هــای چتــر نجــات، چمــن 

مصنوعــی، پارچه هــای بادبــان و غیــره اســت.

ورزش بــه عنــوان یــک فعالیــت بدنــی شــناخته می شــود، ایــن فعالیــت منبع اصلی ســرگرمی 
بــرای بســیاری از مــردم جهــان اســت و جمعیــت زیــادی را بــه خــود جــذب می کنــد. نســاجی 
نقــش اصلــی را در ورزش دارد و می تــوان گفــت بــدون منســوجات وجــود ورزش بســیار 
دشــوار اســت. منســوجات ورزشــی جزئــی از نســاجی فنــی هســتند کــه بــا فنــاوری پیشــرفته 
در محــدوده وســیع تری رشــد می کننــد. پیشــرفت های فنــاوری در تولیــد لباس هــای ورزشــی 
دیــده می شــود تــا از ویژگی هــای خــاص بــرای عملکــرد بهتــر در فعالیت هــای ورزشــکاران 

اطمینــان حاصــل کــرده و راحتــی را بــرای آن هــا فراهــم کنــد.

اســتفاده از منســوجات بــا کارایــی بــاال و هوشــمند، عملکــرد بــاالی خــود را به اثبات رســانده 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

و در خــواص کاربــردی خــود موفــق بــوده اســت. نــه تنهــا بــه عنــوان 
لبــاس ورزشــی، بلکــه از مــواد نســاجی بــرای ســاخت تجهیــزات ورزشــی و 
ســاخت قطعــات نیــز اســتفاده می شــود. بــا توجــه بــه نیازهــای عملکردی 
ورزش، پوشــاک مخصــوص ورزش هــای خــاص تولیــد می شــود. بســیاری 
از الیــاف، نخ هــا، پارچه هــا و روکش هــا بــرای رفــع نیازهــای بخــش ورزش 

توســعه یافته انــد.

می پوشــند  ورزش  بــرای  کــه  کفش هایــی  شــامل  ورزشــی  لباس هــای 
و  غیــره  و  ورزشــی  لبــاس  تی شــرت،  ماننــد  لباس هایــی  همچنیــن  و 
همچنیــن لباس هــای تخصصــی بــرای لباس هــای شــنا، دوچرخــه ســواری 

و غیــره اســت.

معرفی

در  هســتند.  فنــی  نســاجی  شــاخه های  از  یکــی  ورزشــی  منســوجات 
می پوشــند  بازیکنــان  کــه  ورزشــی  لباس هــای  مختلــف،  ورزش هــای 
ــا تی شــرت، شــلوار، شــلوارک، کاه، کفــش و غیــره و  ماننــد: پیراهــن ی
ــوان منســوجات  ــه عن ــوازم ورزشــی کــه اســتفاده می شــوند ب برخــی از ل

ورزشــی معــروف هســتند.

بــا  آن  تولیــد  کــه  اســت  خاصــی  ویژگی هــای  دارای  لبــاس  نــوع  ایــن 

اســتفاده از فنــاوری پیشــرفته و هوشــمند منســوجات امکان پذیــر شــده 
ــه ورزش هــای جنبشــی و فعالیت هــای اوقــات  ــه ب اســت. افزایــش عاق
ــوردی و دوچرخــه  ــی، کوهن ــرواز، قایقران ــد پ ــاز مانن فراغــت در فضــای ب
تولیــد  مــواد نســاجی در  بــه رشــد چشــمگیر مصــرف  ســواری منجــر 
مرتبــط  تجهیــزات  و  و کاالهــا  تفریحــی  پوشــاک  ورزشــی،  لباس هــای 

شــده اســت.

لباس ورزشی که خنک کننده است

برخی از ویژگی های اساسی منسوجات ورزشی

۱. منســوجات ورزشــی بایــد دارای ویژگی هــای تنظیم پذیــری، راحتــی 
پوشــش، حمــل آســان و غیــره باشــند.

۲. بایــد قابلیــت انتقــال گرمــا و رطوبــت بــه عنــوان مثــال عملکــرد ســریع 
خشــک شــدن و   خنک کنندگی را داشــته باشــند.

۳. منســوجات ورزشــی دارای رســانایی الکتریکی بســیار باالیی هستند، 
بنابراین باید عملکرد ضد الکتریســیته ســاکن داشــته باشــند.

قابلیــت  باکتریــال،  آنتــی  خاصیــت  دارای  بایســتی  همچنیــن   .۴
محافظــت در برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش و نفوذپذیــری هــوا و آب بــه 

باشــد. مطلوبــی  انــدازه 

ایــن منســوجات همچنیــن بایســتی دارای قابلیــت جــذب ســریع   .5
رطوبــت باشــند. بــه طــوری کــه بــه ســرعت عــرق پوســت را جــذب کــرده 

و بــه خشــک نگــه داشــتن پوســت کمــک کننــد.

۶. باید قوی و بادوام و تا حد امکان سبک باشند.

۷. از آنجایــی کــه ایــن منســوجات ورزشــی بــا خاصیــت رســانایی حرارتــی 
و در  ایجــاد حــس خنکــی  تابســتان ســبب  مــی شــوند، در  شــناخته 

زمســتان باعــث ایجــاد احســاس گرمــی می شــوند.

۸. منســوجات ورزشــی نســبت بــه الیــاف طبیعــی و مصنوعــی ســطح 
 UV�A دفاعــی بهتــری را تضمیــن می کننــد. آنهــا همچنیــن اشــعه هــای

ــا خاصیــت رســانایی  منســوجات ورزشــی ب
حرارتــی در تابســتان ســبب ایجــاد حــس 
ایجــاد  باعــث  زمســتان  در  و  خنکــی 

می شــوند. گرمــی  احســاس 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

تکنولــوژی ســاخت Killat N بســیار جالــب اســت. نــخ بــه عنــوان نــخ 
فیامنــت دو جزئــی بــا کوپلیمــر پلــی اســتر محلــول بــه عنــوان قســمت 
هســته و نایلــون بــه عنــوان قســمت پوســته ریســیده می شــود. ســپس 
بــا انجــام عملیــات کاهــش وزن قلیایــی، کوپلیمــر پلــی اســتر محلــول 
فیامنــت دو جزئــی حــل می شــود و یــک بخــش توخالــی بــزرگ )بیــش از 

۳۰ درصــد از ســطح مقطــع( ایجــاد می شــود.

داکرون
پلــی اســتر ۴ کانالــی – یــک اصطــاح عمومــی بــرای لیــف چهــار کانالــه بــا 
کارایــی بــاال کــه بــرای جابجایــی رطوبــت و تســریع تبخیــر تعریــق طراحــی 
شــده اســت. محصــول بــه دســت آمــده از ایــن الیــاف یــک پارچــه برتــر 
بــرای عمــل فتیلــه ســازی، زمــان خشــک شــدن، جــذب رطوبــت و حمــل 
و نقــل اســت. فیبــر چهــار کانالــه بــا کارایــی بــاال کــه بــرای انتقــال رطوبــت 
و ســرعت تبخیــر تعریــق طراحــی شــده اســت. ایــن محصــول یــک پارچــه 
برتــر بــرای عمــل فتیلــه ســازی، زمــان خشــک شــدن، جــذب رطوبــت و 

حمــل و نقــل اســت.

و UV�B را کــه بــرای پوســت خطرنــاک هســتند مســدود مــی کننــد.

۹. مراقبــت آســان، طراحــی هوشــمندانه و کاربــردی از ویژگی هــای مهــم 
ایــن منســوجات هســتند.

الزامات لباس ورزشی کاربردی

الزامــات عملکــردی: بــرای لباس هــای ورزشــی کاربــردی بــه وزن بســیار 
ســبک، مقاومــت کــم در برابــر نفــوذ مایعــات، اســتحکام و کشــش 
بســیار بــاال نیــاز دارد. بــرای کســانی کــه بــه دنبــال راحتــی و فعالیت هــای 
ســالم هســتند، ویژگی هــای حیاتــی شــامل تنظیــم حرارتــی، مقاومــت 
در برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش، جــذب عــرق و خشــک شــدن ســریع، 

ــری بخــار اســت. نفوذپذی

الزامــات زیبایــی شناســی: از دیــدگاه حساســیت یــا زیبایــی شناســی، 
عوامــل  راحتــی  و  رنــگ  بافــت ســطح، دســته، درخشــندگی،  نرمــی، 

مهمــی هســتند.

مواد اولیه اصلی پوشاک ورزشی

پارچــه مــورد اســتفاده بــرای تولیــد لبــاس ورزشــی را می تــوان بــا اســتفاده 
از الیــاف طبیعــی و مصنوعــی ســاخت. لیســت ایــن الیــاف در زیــر ذکــر 

شــده اســت

◀ الیاف مخصوص مورد استفاده

Killat N23 ◀

اســت.  نایلونــی  توخالــی  فیامنــت  یــک   Kanebo Ltd از   Killat N
بخــش توخالــی حــدود ۳۳ درصــد از ســطح مقطــع هــر فیامنــت اســت 
جدول ۱: مواد اولیهکــه ســبب ایجــاد خاصیــت جــذب آب خــوب و حفــظ گرمــا می شــود. 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

Lycra25

Lycra، یــک لیــف مصنوعــی از پلیمــر بــا زنجیــره بلنــد متشــکل 
از حداقــل ۸5 ٪ پلــی یورتــان قطعه بنــدی شــده اســت، ایــن 
نــوع از الیــاف طیــف وســیعی از کاربردهــای نهایــی ماننــد لبــاس 
شــنا، لبــاس ورزشــی فعــال، ژیمناســتیک روی زمیــن را در بــر 
می گیــرد. افــزودن الیکــرا بــه پارچــه باعــث کشــش و قابلیــت 
بــه  از کشــش آن می شــود،  پــس  اولیــه  بــه حالــت  بازگشــت 
خصــوص در ژیمناســتیک و لبــاس شــنا کــه در آن خــم شــدن 
 Lycra T�9026 .و کشــش پوســت بــدن اجتنــاب ناپذیــر اســت

ــاز دارد. ــری یکســان نی ــرای توســعه پذی ــه تــاش ب ــان ب همچن

رویکا و لیوفیل

Roica یــک اســپاندکس از نــوع پلــی اتــر اســت کــه بــه روش 
خشــک ریســی تولید می شــود. Leofeel یک نخ نرم نایلون۶۶� 
اســت کــه توســط شــرکت Asahi Chemical ســاخته شــده 
اســت. ترکیــب Roica و Leofeel در پارچــه تریکــو گردبــاف 
ترکیبــی از زیــر دســت نــرم و کشــش عالــی می دهــد. ایــن نــوع از 

ــا در لبــاس شــنا اســتفاده می شــود. الیــاف عمدت

پارچه ها

»Entrant Dermizax EV « پارچــه ای ســبک وزن بــا بافتــی 
صــاف و پــر ماننــد بــه صــورت ضــد آب و رطوبــت و آب گریــزی 
بــادوام. بــه عنــوان مثــال مقاومــت در برابــر فشــار آب ۲۰۰۰۰ 
میلی متــر و نفوذپذیــری رطوبــت ۳۰۰۰۰ گــرم در متــر مربــع در 
۲۴ ســاعت اســت. ایــن یــک پارچــه لبــاس ورزشــی فعــال عالــی 
و اصیــل بــا خاصیــت ضــد آب/رطوبــت درجــه یــک جهانــی و 

همچنیــن ضــد آب بســیار بــادوام اســت.

»Entrant HB« یــک پارچــه نســل جدیــد بــا ســاختار هیبریــدی 
)نفوذپذیــری  پوشــش  توســط  شــده  ارائــه  مزایــای  کــه  اســت 
رطوبــت متعــادل( و لمینیــت )ضــدآب بــودن بــاال( را بــه طــور هــم 
افزایــی یکپارچــه می کنــد. دارای مقاومــت بــاال در برابــر فشــار 
آب و دوام بــاال در برابــر شستشــوهای مکــرر )۸۰ امتیــاز یــا باالتــر 
پــس از ۲۰ دوره شستشــو(. کاربــرد اصلــی آن بــه عنــوان پوشــاک 

بــرای اســتفاده در فضــای بــاز اســت.

پارچــه نایــوا نــه تنهــا از نفوذپذیــری رطوبــت خوبــی برخــوردار 
ماننــد  دیگــر  مثبــت  هــای  ویژگــی  برخــی  دارای  بلکــه  اســت 

اســت. ثانویــه  پرداخــت  قابلیــت  و  نرمــی  ســبکی، 

ــا ســاختار  Toray ، ”H2OFF” ســاخته شــده از پارچــه میکروفیبــر پلــی اســتر ب
الیــاف  حلقــه  هــا  میلیــون  شــامل  بــاال  چگالــی  بــا  فــرد  بــه  منحصــر  بافــت 
و  عالــی  تنفــس  بــادوام،  و  عالــی  آبگریــزی  دارای  همچنیــن  میکروکرمــپ. 
مقاومــت در برابــر ســرما و جذابیــت بــاال بــه واســطه زیــر دســت نــرم اســت.

Naiva30 یــک نــخ فیامنتــی دو جزئــی Eval/Nylon اســت و Eval چیــزی 
جــز رزیــن کوپلیمــر اتیلــن وینیــل الــکل نیســت. ترکیــب نــخ نایــوا 55 درصــد 
اوال )۲۳ درصــد اتیلــن + ۳۲ درصــد وینیــل الــکل( و ۴5 درصــد نایلــون اســت. 
ــا  ــادی روی ســطح وجــود دارد کــه ب ــی زی ــوا، حلقه هــای نایلون در پارچه هــای نای
اســتفاده از خاصیــت انقبــاض حرارتــی بــاالی نــخ نایــوا ایجــاد می شــوند. پارچــه 
نایــوا نــه تنهــا از نفوذپذیــری رطوبــت خوبــی برخــوردار اســت بلکــه دارای برخــی 
ویژگــی هــای مثبــت دیگــر ماننــد ســبکی، نرمــی و قابلیــت پرداخــت ثانویــه 
اســت. ایــن پارچــه بــا موفقیــت در لباس هــای کوهنــوردی و ســایر لباس هــای 

ورزشــی فعــال اســتفاده می شــود.

ــا عملکــرد بــاال  Field Sensor21 فیلــد سنســور یــک پارچــه بســیار محبــوب ب
از Toray اســت کــه از ســاختار چندالیــه ای اســتفاده می کنــد کــه نــه تنهــا عــرق 
را بــه ســرعت جــذب می کنــد، بلکــه آن را بــه الیــه بیرونــی نیــز منتقــل می کنــد. 
پارچــه بــا اســتفاده از اصــل عمــل مویرگــی بســیار ســریع عمــل می کنــد. ایــن 
از نــخ دنیــر بزرگتــر در ســطح داخلــی )در تمــاس مســتقیم بــا پوســت( و نــخ 

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


مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۶، آبان ۱۴۰۰ 83

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

ت
رس

فه
به 

رو 
ب

هی
آگ

ت 
س

لی
هی

آگ
ت 

س
لی

✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

پلــی اســتر آبگریــز دنیــر کم تــر در یــک ســاختار مشــبک در 
ســطح بیرونــی بــرای تســریع تبخیــر ســریع عــرق تشــکیل شــده 

اســت.

COOLMAX پارچــه ای بــا کارایــی بــاال اســت کــه می توانــد بــه 
عملکــرد ورزشــی افــرادی کــه آن را می پوشــند کمــک کنــد. 
CoolMax® عــرق را از بــدن بــه الیــه بیرونــی پارچــه منتقــل 
می کنــد، جایــی کــه ســریع تر از هــر پارچــه دیگــری خشــک 
لباس هــای  رطوبــت،  مدیریــت  آزمایش هــای  در  می شــود. 
ــاً در ۳۰ دقیقــه خشــک  ــا CoolMax® تقریب ســاخته شــده ب
ــد. ــاً ٪5۰ مرطــوب باقــی مان ــه تقریب شــدند. در مقایســه، پنب

تبخیــر بهتــر بــه ایــن معنــی اســت کــه انرژی کمتــری برای خنک 
کــردن بــدن خــود صــرف می کنیــد کــه باعــث افزایــش عملکــرد 
و اســتقامت شــما مــی شــود. پارچه هــای CoolMax® به طــور 
ــی را  ــه تنهــا مدیریــت رطوبــت عال ــا ن ــژه طراحــی شــده اند ت وی
ارائــه دهنــد، بلکــه راحتــی کاربــر را نیــز افزایــش دهنــد. تمــام 
مســتقیماً  دائمــی  به طــور   ®CoolMax پارچه هــای  مزایــای 
در الیــاف ســاخته می شــوند و نیــازی بــه عملیــات شــیمیایی 

ندارنــد.

کاربردهای منسوجات ورزشی

در حــال حاضــر اســتفاده از منســوجات ورزشــی روز بــه روز 
در حــال افزایــش اســت. پوشــاک و تجهیــزات ورزشــی مــورد 
اســتفاده در ورزش هــای مختلــف، لباس هــا و تشــک های مــورد 
اســتفاده در تمرینــات یــوگا، همگــی از محصــوالت منســوجات 

ورزشــی هســتند. در اینجــا بــه چنــد مــورد اشــاره می شــود:

تــی شــرت، شــلوار، شــلوارک، پیراهــن، لبــاس ورزشــی، کاه، 
ــد  ــزات ورزشــی مختلــف مانن ســوتین ورزشــی، کفــش و تجهی
فوتبال/والیبــال، تــور ورزشــی، دســتکش، پــد، تشــک و غیــره 
کــه بــرای انــواع ورزش هــای گلــف، تنیــس، اســتفاده می شــود. 
شــنا،  والیبــال،  فوتبــال،  کریکــت،  اســکی،  کوهنــوردی، 

ورزش هــای تابســتانی و زمســتانی و بازی هــای المپیــک.

بند هــای  و  داخلــی  لباس هــای  برخــی  شــامل  همچنیــن 

COOLMAX پارچه ای با کارایی باال

منسوجات ورزشی تنفسی

منتقــل  پارچــه  بیرونــی  الیــه  بــه  بــدن  از  را  عــرق   COOLMAX
خشــک  دیگــری  پارچــه  هــر  از  ســریع تر  کــه  جایــی  می کنــد، 
می شــود. در آزمایش هــای مدیریــت رطوبــت، لباس هــای ســاخته 
شــده بــا CoolMax® تقریبــاً در ۳۰ دقیقــه خشــک شــدند. مانــد.

ابتدایــی تریــن خاصیــت لبــاس ورزشــی قابلیــت تنفــس اســت. کلمــه 
تنفــس بــه ایــن واقعیــت اشــاره دارد کــه تهویــه فعــال از طریــق پارچــه 

دارد. وجــود 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

مخصــوص ورزشــکاران اســت. همچنیــن از جملــه کاربردهــای 
کیســه  شــنا،  لبــاس  بــه  می تــوان  ورزشــی  لباس هــای  ویــژه 
خــواب، پارچه هــای بادکنکــی و پارچه هــای چتــر نجــات اشــاره 
کــرد. چمــن مصنوعــی )علفــزار یــا فــرش(، ایــن فنــاوری نیــز در 

اســتفاده می شــود. اســپورتک 

اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته و هوشــمند در 
لبــاس هــای ورزشــی

اســتفاده از مــواد نســاجی بــا تکنولــوژی بــاال در ورزش چیــز 
جدیــدی نیســت. در ســال های اخیــر پارچه هــا و طرح هایــی 
مشــاهده شــده اند کــه می تواننــد بــه ســرعت رطوبــت را از 
کــرده و  را جــذب  بــدن خــارج کننــد، یعنــی ســریع تر عــرق 
پوســت را خشــک می کننــد. تکه هــای روی تمــام پیراهن هــای 
را  خــود  دســت های  می کنــد  کمــک  بازیکنــان  بــه  مشــکی 
ســریع تر خشــک کننــد تــا بتواننــد ابــزار ورزشــی را بهتــر در 

دســت بگیرنــد.

بــه طــور  از ســوی دیگــر، برخــی از فنــاوری هــای هوشــمند 
کــه  طــوری  بــه  می گیرنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  مســاوی 
اطاعــات  ســایر  و  دمــا  قلــب،  لباس هــا می تواننــد ضربــان 
فیزیولوژیکــی بازیکــن را دریافــت کننــد. منســوجات فناورانــه 
کــه  کننــد  تولیــد  را  از چــوب  مــوادی ســخت تر  توانســته اند 
پوســت را خشــک، ضــد آب ماننــد الســتیک و در عیــن حــال 

ســازگار بــا محیــط زیســت و بســیار ســودآور هســتند.

با توجه به اســتفاده گســترده از فناوری پیشــرفته و هوشــمند 
در منســوجات ورزشــی امــروزی، تولیــد لباس هــای ورزشــی بــا 
کیفیــت و کارایــی بــاال امــکان پذیــر شــده و کیفیت منســوجات 

ورزشــی روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.

منسوجات ورزشی تنفسی

لباس هــای  پوشــیدن  کار،  محیــط  در  مختلــف  انگیزه هــای 
محافــظ مخصــوص را بــرای برخــی افــراد الزامــی می کنــد. بــا 
ایــن حــال، کســانی کــه ورزش هــای مختلــف انجــام می دهنــد، 
بــر  بــه طــور مســتقیم  کــه  را ترجیــح می دهنــد  لباس هایــی 

اطالعــات  ســایر  و  دمــا  قلــب،  ضربــان  می تواننــد  لباس هــا 
فیزیولوژیکــی بازیکــن را دریافــت کننــد.  کیفیــت منســوجات 

بــه روز در حــال افزایــش اســت. ورزشــی روز 

عملکــرد آن هــا تأثیــر مــی  گــذارد، زیــرا راحتــی لبــاس بــا عملکــرد مرتبــط اســت. 
در نتیجــه، اطمینــان از اینکــه لبــاس ورزشــی دارای ویژگی هــای خاصــی اســت، 

بســیار مفیــد اســت.

ابتدایــی تریــن خاصیــت لبــاس ورزشــی قابلیــت تنفــس اســت. کلمــه تنفــس بــه 
ایــن واقعیــت اشــاره دارد کــه تهویــه فعــال از طریــق پارچه وجــود دارد. پارچه های 
قابــل تنفــس میــزان انتقــال رطوبــت یــا بخــار را اندازه گیــری می کننــد، یعنــی 

اینکــه آیــا رطوبــت بــه ســرعت یــا آهســته وارد پارچــه می شــود.

رطوبــت،  و  حــرارت  کنتــرل  حداکثــر  بایــد  تنفــس  قابــل  ورزشــی  لباس هــای 
نفوذپذیــری خــوب هــوا و بخــار آب، جــذب ســریع رطوبــت و تحــرک آســان، 
انعطــاف پذیــری در تمــاس بــا پوســت، خشــک شــدن ســریع، حداقــل جــذب 
آب، مراقبــت آســان، احســاس ســبکی و ظرافــت را تضمیــن کننــد. می تــوان از 
فرآیندهــای تکمیلــی ویــژه بــرای افزایــش اختــاف مقاومــت ســطحی بیــن جلــو و 
پشــت پارچــه اســتفاده کــرد تــا توانایــی دور نگــه داشــتن عــرق از بــدن را افزایــش 

دهــد.

چمن های مصنوعی

چمــن مصنوعــی پوششــی از الیــاف مصنوعــی اســت کــه شــبیه چمــن طبیعــی 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

از طریق اســتفاده از منســوجات هوشــمند 
منســوجات  پوشــیدنی،  فناوری هــای  و 
ورزشــی فعالیت هــای کاربردی تــری را بــرای 
راحتــی و هوشمندســازی انجــام می دهنــد.

اســت. اغلــب در زمین هــای بــازی مختلــف، کــه در زمیــن چمــن بیــرون 
و  هاکــی  گلــف،  تنیــس،  کریکــت،  فوتبــال،  ماننــد:  می شــود،  بــازی 
غیــره اســتفاده می شــود. ایــن چمن هــای مصنوعــی در اســتادیوم هایی 
اســتفاده می شــود کــه سرپوشــیده و یــا تــا حــدی سرپوشــیده هســتند.

در واقــع در جایــی کــه نــور خورشــید بــه آن نمی رســد. در نتیجــه مراقبــت 
از چمــن مزرعــه یــا هــرس چمــن ضــروری نیســت. بــا ایــن حــال، برخــی 
از معایــب بــرای چمــن مصنوعــی وجــود دارد، ماننــد: دوام کــم، نیــاز 
بــه تمیــز کــردن دوره ای، اســتفاده از نفــت و مــواد شــیمیایی ســمی و 

نگرانــی هــای بهداشــتی و ایمنــی.

چمن برای چه مواردی استفاده می شود؟

بایــد  شــما  مناســب،  مصنوعــی  چمــن  انتخــاب  بــرای  گام  اولیــن  در 
بدانیــد کــه در چــه محــل و بــرای چــه کاربــردی از ایــن محصــول اســتفاده 
خواهیــد کــرد. انــواع مختلــف چمــن مصنوعــی وجــود دارد کــه همــه ی 
آن هــا دارای نقــاط قــوت و ضعــف متفــاوت هســتند. پــس دانســتن 
کاربــرد و محــل اســتفاده ی محصــول بــه شــما در انتخــاب دقیــق بهتریــن 

ــوع آن کمــک فراوانــی خواهــد کــرد. ن

انتخاب چمن مصنوعی مناسب

بــه طــور معمــول اســتفاده از چمــن مصنوعــی را می تــوان بــه 5 گــروه 
اصلــی تقســیم کــرد، کــه عبارتنــد از:

۱. اســتفاده ی زینتــی: اســتفاده از ایــن نــوع چمــن مصنوعــی باعــث 
می شــود کــه محیــط باغچــه ی شــما زیباتــر دیــده شــود. در ثانــی نیــاز بــه 
مراقبــت نیــز کاهــش خواهــد یافــت. ایــن نــوع چمــن مصنوعــی بیــش از 
اینکــه تحــت رفــت و آمــد قــرار بگیــرد، جنبــه ی زینتــی دارد؛ در نتیجــه 

اســتحکام باالیــی در ایــن نــوع نیــاز نخواهیــم داشــت.

۲. اســتفاده بــرای زمیــن بــازی: ایــن مــدل از چمــن مصنوعــی بــرای 
اســتفاده ی خانواده هــا، از جملــه کــودکان، در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــود و بایســتی از  ــاد خواهــد ب ــوش زی ــوع از کفپ ــن ن رفــت و آمــد روی ای
اســتحکام باالیــی برخــوردار باشــد. عــاوه بــر رفــت و آمــد ممکــن اســت 
در تمــام طــول ســال مبلمــان بــاغ و یــا وســایل بــازی روی کفپــوش قــرار 
گیرنــد کــه ایــن امــر نیــز نیــاز بــه اســتحکام بــاال بــرای ایــن نــوع از چمــن 

مصنوعــی را افزایــش می دهــد.

۳. چمــن دوســتدار حیوانــات خانگــی: نوعــی از چمــن مصنوعــی اســت 
کــه بــرای رفــت و آمــد و نگهــداری از حیوانــات خانگــی مناســب اســت. 

در نتیجــه بایســتی بتوانــد فضــوالت حیوانــات خانگــی را کنتــرل کنــد.

۴. چمن هــای مــورد اســتفاده بــرای محیط هــای تفریحــی: ایــن نــوع 
از کفپوش هــا بــرای مکان هــای پــر رفــت و آمــد مثــل مهمانی هــا مــورد 
مناســب  اســتحکام  از  بایســتی  نتیجــه  در  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده 
برخــوردار باشــند و دربرابــر نشســت کــردن و لکه هــا نیــز مقــاوم باشــند.

همــه ی چمن هــای  ویژگی هــای  از  ترکیبــی  کاره:  همــه  ۵. چمن هــای 
ذکــر شــده در بــاال.

نتیجه

بــا تغییــرات، بهبــود و تحقیقــات مســتمر، تعــدادی از موضوعــات دیگــر 
ماننــد مقاومــت در برابــر آب ، خاصیــت بــدون بــو بــودن و غیــره لبــاس 
بــا منســوجات ورزشــی بررســی شــده و چنــد پیشــرفت تکنولوژیکــی 
قابــل توجــه را پشــت ســر می گــذارد. تولیــد لباس هــای ورزشــی تنفســی 
راحتــی  افزایــش ســطح  باعــث  بــدون شــک  ترکیب هــای مختلــف  در 
در لباس هــای ورزشــی خواهــد شــد. ایــن ویژگی هــا بــرای خشــک نگــه 

ــه نفــس الزم هســتند. ــان و اعتمــاد ب داشــتن بازیکن

پارچه هــای تنفس پذیــر همــراه بــا ویژگی هایــی ماننــد محافظــت در برابــر 
اشــعه ماوراء بنفش، پوســت و لباس های فشــرده در حال پیشــرفت در 
زمینــه فنــاوری لباس هــای ورزشــی تنفســی بــا هــدف افزایــش عملکرد در 
ورزش هســتند. همچنین، از طریق اســتفاده از منســوجات هوشــمند و 
فناوری هــای پوشــیدنی، منســوجات ورزشــی فعالیت هــای کاربردی تــری 

را بــرای راحتــی و هوشمندســازی انجــام می دهنــد.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ترجمه:  نوشین امیر شیرزاد � تحریریه مجله نساجی کهن

واردات لباس زیر آمریکا 
در نیمه اول سال ۲۰۲۱

لبــاس زیــر  طبــق گــزارش APPAREL RESOURCES، واردات 
آمریــکا از ۱/۸۶ میلیــارد دالر در نیمــه اول ســال ۲۰۱۹  بــا۷ درصــد 
افزایــش بــه ۲/۰۱ میلیــارد دالر در نیمــه اول ســال ۲۰۲۱ رســید.

در مقایســه بــا نیمــه اول ســال ۲۰۲۰، ارزش واردات در ایــاالت متحــده ۷۰/۹۶ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه نشــان می دهــد بــازار لبــاس زیــر ایــن کشــور در 
حــال گســترش اســت. در مجمــوع واردات لبــاس زیــر آمریــکا، مشــارکت هنــد بــا 

۹ درصــد افزایــش بــه ۱۷۶/۷۰ میلیــون دالر رســیده اســت.

بــا توجــه بــه IBIS WORLD، انتظــار مــی رود کــه بــازار لباس هــای زیــر زنانــه در 
ایــاالت متحــده تــا ســال ۲۰۲۱ بیــش از ۴/۴ درصــد افزایــش یابــد، زیــرا تغییــر 
بــه هزینه هــای بیشــتر  ســبک زندگــی مصرف کننــدگان زن آمریکایــی منجــر 

ــوازم جانبــی مرتبــط می شــود کــه رشــد  بــرای تناســب انــدام و ل
صنعــت را تقویــت کــرده اســت.

واردات گن هــای ایــاالت متحــده در نیمــه اول ســال ۲۰۲۱، بــا 
۱۱/۷۰ درصــد افزایــش بــه ۱/۳۷ میلیــارد دالر در مقایســه بــا 
اســت.  رســیده  اول ســال ۲۰۱۹  نیمــه  در  میلیــارد دالر   ۱/۲۳
از  گســترده ای  طیــف  بــودن  دســترس  در  مــی رود  انتظــار 
لباس هــای زیــر، از جملــه کرســت، گــن و شــورت ، رشــد بــازار 
ایــاالت متحــده را در ماه هــای آینــده بیــش از پیــش افزایــش 

دهــد.

در نیمــه اول ســال ۲۰۲۱، هنــد ۲۱/۶5 میلیــون دالر لبــاس زیــر 
بــه ایــاالت متحــده عرضــه کــرده کــه نســبت بــه ۴۱/5۳ میلیــون 
دالر در ســال ۲۰۱۹، کاهــش چشــمگیر ۴۷/۸۷ درصــدی داشــته 

اســت.

در نیمــه اول ســال ۲۰۲۱، ایــاالت متحــده در واردات پوشــاک 
بچگانــه از میــزان واردات پیــش از همه گیــری ویــروس کرونــا، 
 ۱/۰5 از  درصــد   ۴/۸۹ کــه  گرفتــه  پیشــی  دالر  میلیــارد   ۱/۱۰

میلیــارد دالر در نیمــه اول ســال ۲۰۱۹ بیشــتر بــوده اســت.

ایــن افزایــش بــا محبوبیــت فزاینــده خریــد بازگشــت بــه مدرســه 
رشــد  ایــن  ایــن،  از  پیــش  اســت.  مرتبــط  متحــده  ایــاالت  در 
بــه پوشــاک خریــداری شــده توســط والدیــن بــرای کاس هــای 

داده می شــد. نســبت  فرزندانشــان  مجــازی 

در نیمــه اول ســال جــاری، واردات لبــاس شــب بــه ۸۷۰ میلیــون 
دالر رســیده اســت کــه نســبت بــه میــزان ۶۲۸ میلیــون دالری 
ســال قبــل، ۳۸ درصــد افزایــش یافتــه اســت. از نیمــه اول ســال 
۲۰۱۹ تــا نیمــه اول ســال ۲۰۲۰، واردات لبــاس مجلســی بــا ۷/۳۰ 
درصــد افزایــش بــه ۲۸5 میلیــون دالر رســیده اســت. در نیمــه 
ــه  اول ســال ۲۰۲۱، ارزش صــادرات لباس هــای مجلســی هنــد ب
ایــاالت متحــده، ۳/۳۷ میلیــون دالر و ۱۰ درصــد کمتــر از نیمــه 

اول ســال ۲۰۱۹ بــوده اســت.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

میکروپاستیک ها قاتل خاموش دریا

الیاف مصنوعی نساجی و 
معضل میکرو پالستیک

چگونه یم توانیم اب این مشکل مقابله کرده و 

راه حیل ارائه کنیم؟

منابــع زیــادی وجــود دارد کــه میکروپاســتیک از آن هــا نشــأت می گیــرد، امــا 
میکروالیــاف مصنوعــی نوعــی میکروپاســتیک هســتند کــه از الیــاف روغنــی آزاد 
می شــوند و یکــی از دالیــل انتشــار میکروپاســتیک ها هســتند. آن هــا معمــوالً 
در طــی فرآیندهــای شستشــو – چــه صنعتــی و چــه بــا ماشــین هــای لباسشــویی 
آزاد  الیــاف مصنوعــی  از  شــده  ســاخته  منســوجات  و  لباس هــا  از   – خانگــی 

می شــوند.

آ ن هــا می تواننــد ماننــد ســایر میکروپاســتیک ها بــه آســیب های محیطــی منجــر 
شــوند و اغلــب توســط موجــودات دریایــی کــه آن هــا را بــا غــذا اشــتباه می گیرنــد 

بلعیــده می شــوند.

ماننــد اقــام پاســتیکی بزرگتــر، میکروپاســتیک ها بــه طــور 
موثــر تجزیــه زیســتی نمی شــوند. درعــوض، ممکــن اســت بــا 
نــور تخریــب شــوند و از طریــق نــور بــه قطعــات کوچکتــر تجزیــه 
شــوند کــه منجــر بــه تعــداد بیشــتری میکروپاســتیک کوچکتــر 
شــود کــه شناســایی و حــذف آن هــا از محیــط ســخت تر اســت. 
بنابرایــن، بــرای مقابلــه بــا ایــن موضــوع چــه کاری می توانیــم 

انجــام دهیــم؟

الیــاف ریــز دشــوار اســت، بنابرایــن قبــل از  ایــن  اندازه گیــری 
اینکــه بتوانیــم بــرای بــه حداقــل رســاندن و ریشــه کن کــردن 
آن هــا  دربــاره  بایــد  کنیــم،  تــاش  میکروپاســتیک ها  تأثیــر 
بیشــتر بدانیــم. از آنجایــی کــه الیــاف مصنوعــی یکــی از دالیــل 
 – ®ECONYL تشــکیل آن هــا اســت، آکوافیــل – ســازنده نــخ
متعهــد بــه یافتــن یــک روش شــناخته شــده و اســتاندارد جهانــی 
و  تجزیــه  و  آب  در  میکروالیــاف  مقادیــر  گیــری  انــدازه  بــرای 
تحلیــل آن هــا اســت. بــه ایــن ترتیــب، شــرکت ها و صنایــع در 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

سراســر جهــان می تواننــد بــا اســتفاده از دانــش و روش هــای علمــی بــرای 
پشــتیبان گیــری از کار خــود، بــا ایــن مشــکل مقابلــه کننــد.

بــا  نــوآوری  و  تحقیقاتــی  مرکــز  یــک   ،STIIMA CNR بــا   AQUAFIL
کــرده  همــکاری  نســاجی  علــوم  و  الیــاف  پلیمــری،  مــواد  بــر  تمرکــز 
اســت. آکوافیــل معتقــد اســت اولیــن قــدم بــرای کمــک بــه حــل مســائل 
میکروپاســتیک، داشــتن یک روش شــناخته شــده و اســتاندارد جهانی 
بــرای شناســایی و تجزیــه و تحلیــل ردپــای میکروپاســتیک محصــوالت 
اســت. بــه همیــن دلیــل، ایــن شــرکت بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، 
یــک مشــارکت تحقیقاتــی ســه ســاله بــا شــورای ملــی تحقیقــات ایتالیــا 

تامیــن کــرده اســت.

Aquafil و STIIMA CNR در حــال کار بــر روی یــک پــروژه مشــترک بــا 
هــدف توســعه ابــزاری بــرای انــدازه گیــری دقیــق ردپــای میکروپاســتیک 
یــک محصــول یــا فرآینــد تولیــد هســتند. هــدف از ایــن تحقیــق توســعه 
فرآیندهــا و آزمایش هایــی بــرای تجزیــه و تحلیــل جنبه هــای فیزیکــی 
ابعــاد، شــکل ها، کمیــت و  از جملــه  و شــیمیایی میکروپاســتیک ها 

ترکیــب اســت.

ایــن امــر بــه ویــژه مهــم اســت زیــرا مــواد شــیمیایی تشــکیل دهنــده 
ــا عناصــر موجــود در  میکروپاســتیک ها می تواننــد شکســته شــوند و ب
محیــط وســیع تر واکنــش نشــان دهنــد و گاهــی اوقــات مــواد ســمی و 
ــدازه  ــرای ان ــم راهــی ب ــن اگــر بتوانی ــد. بنابرای ــری را تشــکیل دهن پایدارت
گیــری میکروپاســتی ها پیــدا کنیــم، بنابرایــن می توانیــم راهــی بــرای بــه 

حداقــل رســاندن تاثیــر آن هــا پیــدا کنیــم.

مراحــل بعــدی پــروژه، تبدیــل ایــن روش بیــن المللــی بــه روش تســت 
تاییــد شــده UNI/ISO – CEN اســت. ایــن روش بــه یــک روش رســمی 
شــناخته شــده در سراســر جهــان تبدیــل خواهــد شــد تــا امــکان انــدازه 
گیــری و ارزیابــی صحیــح رهاســازی میکروپاســتیک هــا از فرآیندهــای 
نســاجی و محصــوالت را فراهــم کنــد کــه امیدواریــم تأثیــر طوالنــی مدتــی 

بــر نحــوه ایجــاد و پــردازش تمــام محصــوالت نســاجی داشــته باشــد.

آکوافیــل همچنیــن بــا شــرکای صنعتــی دیگــر، بــه عنــوان مثــال با شــرکت 
و   Materevolve کالیفرنیــا  در  مســتقر  پایــدار  منســوجات  مشــاوره 
ســازمان ملــی اقیانوســی و جــوی )NOAA( برنامــه زباله هــای دریایــی 
همــکاری می کنــد. در ســال Materevolve ،۲۰۲۰ ” کارگاه آموزشــی 
میکروفیبــر کالیفرنیــا: علــم، نــوآوری و اتصــال” را برگــزار کــرد تــا ۸5 
رهبــر کالیفرنیــا را در علــوم دریایــی، سیاســت گذاری و نــوآوری نســاجی 
پایــدار گــرد هــم آورد. هــدف اتصــال، بــه اشــتراک گــذاری دانــش و بحــث 

در مــورد راه حــل هــای آلودگــی میکروفیبــر بــود.

آلودگــی  عامــل  مصنوعــی  الیــاف  از  شــده  ســاخته  لباس هــای 
ریــزش  دلیــل  بــه  زیــادی  حــد  تــا  ایــن  و  هســتند  میکروپاســتیک 
میکروالیــاف در طــول عمــر منســوجات اســت. بــا ایــن حــال، همانطــور 
کــه مصــرف کننــدگان از لحــاظ زیســت محیطــی بیشــتر آگاه می شــوند و 
بــه منشــأ خریــد خــود عاقــه منــد می شــوند، تولیــد کننــدگان و برندهــا 
بــرای  رشــد  بــه  رو  انتظــارات  کــردن  بــرآورده  بــرای  را  بیشــتری  فشــار 
پوشــاک پایدارتــر و ایجــاد شــفافیت کامــل در مــورد اینکــه اجنــاس آن هــا 

ســاخته  چگونــه  و  آمــده  کجــا  از 
می کننــد.  احســاس  انــد،  شــده 
مــا امیدواریــم کــه ایــن یــک تغییــر 
بــه  دســتیابی  بــرای  صنعــت  در 
تغییــرات جهانــی را تحریــک کنــد.

و  حمایــت  بــه  آکوافیــل  در 
جدیــد  تحقیقــات  در  همــکاری 
هــا  میکروپاســتیک  مــورد  در 
داده  ادامــه  میکروالیــاف  و 
می شــود. ایــن شــرکت بــه نــوآوری 
و بــه اشــتراک گــذاری دانــش خــود 
داد. خواهــد  ادامــه  صنعــت  بــا 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

نویسنده: مهندس قاسم حیدری � فوق لیسانس تکنولوژی نساجی از دانشگاه امیرکبیر

کلید کنتاکت جیوه ای و کاربرد آن در صنعت نساجی
کنرتل وجود جزء مغزی در عملیات ریسندیگ نخ مغزی

در فرآینــد ریســندگی نــخ مغــزی الکــرا، قطــع عملیــات ریســندگی بالفاصلــه پــس از پارگــی جــزء مغــزی بســیار 
ضــروری اســت. بــا فقــدان الکــرا در نــخ مغــزی، نــه تنهــا خــواص ظاهــری پارچــه مثــل رنــگ و یکنواختــی وصافــی 
ســطح پارچــه بهــم مــی خــورد بلکــه خــواص فیزیکــی و مکانیکــی پارچــه نیــز بشــدت تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد.

کلید کنتاکت جیوه ای

از همیــن رو، درصــورت پــاره شــدن جــزء الکــرا در یــک 
چشــمه از نــخ رینــگ، پارگــی بایــد ســریعا شناســایی و 
عملیــات ریســندگی نــخ در آن چشــمه ســریعا متوقــف 
توقــف  و  الکــرا  جــزء  پارگــی  تشــخیص  جهــت  گــردد. 
بهمــراه  نــوری  سنســورهای  از  تنهــا  نــه  از  ریســندگی 
کلیدهــای فرمــان مــی تــوان اســتفاده کــرد، اســتفاده از 

نیــز مــی توانــد موثــر باشــد. ســوئیچ هــای جیــوه ای 

جیــوه فلــزی ســنگین بــا نقطــه ذوب بســیار پایینــی دارد 
جهــت  ای  جیــوه  کلیــد  ســانتیگراد(.  )۳۸/۸۳�درجــه 
جهــت  بــه  نســبت  کلیــد  فیزیکــی  وضعیــت  تشــخیص 
عمــودی اعمــال گرانــش زمیــن و قطــع و وصــل شــدن 
متناســب بــا آن طراحــی شــده اســت. در ایــن کلیــد یــک 
جفــت کنتاکــت کنــار هــم در داخــل یــک محفظــه شیشــه 
ای قــرار دارد کــه داخــل آن محفظــه شیشــه ای یــک قطــره 

جیــوه وجــود دارد.

نیــروی گرانــش زمیــن قطــره جیــوه را در پاییــن محفظــه 
نگــه مــی دارد و هنگامــی کــه کنتاکــت هــا نیز در متناســب 
ــا زاویــه محفظــه نســبت بــه افــق در پاییــن قــرار گیرنــد،  ب

ــاره شــدن جــزء الکــرا در یــک  درصــورت پ
چشــمه از نــخ رینــگ، پارگــی بایــد ســریعا 
شناســایی و عملیــات ریســندگی نــخ در 

آن چشــمه ســریعا متوقــف گــردد.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

اتصــال برقــرار مــی شــود.

در شــکل زیــر یــک ســوئیچ کنتاکــت جیــوه ای 
بــا قابلیــت تغییــر زاویــه بــر روی بــرد نمایــش 

داده شــده اســت.

در  کنتاکــت  نــوع ســوئیچ  ایــن  بکارگیــری  بــا 
بــازوی غلتــک تغذیــه مغــزی الکــرا، وقتــی بــازو 
پاییــن قــرار دارد و نــخ مغــزی درحــال تغذیــه 
شــدن اســت، کنتاکــت برقــرار اســت و تغذیــه 
نــخ الکــرا  ریســندگی  و عملیــات  نــخ  نیمچــه 

درحــال انجــام اســت.

بــا قطــع شــدن الکــرا و باالرفتــن بــازو، کنتاکــت 
سیســتم  و  خامــوش  واحــد  چــراغ  و  قطــع 
قطــع کــن تغذیــه نیمچــه نــخ فعــال و عملیــات 
از  و  شــود  مــی  متوقــف  واحــد  ریســندگی 
تولیــد نــخ مغــزی بــدون حضــور جــزء مغــزی آن 

جلوگیــری مــی شــود.

اختصاص زمین برای برای ایجاد منایشگاه  
دامئی فرش ماشیین در آران و بیدگل

بر اســاس مصوبه شــورای اســامی شــهر آران و بیدگل زمینی برای ایجاد نمایشــگاه  
دائمی فرش ماشــینی دراین شــهراختصاص یافت.

ــرای ایجــاد نمایشــگاه های دائمــی فــرش ماشــینی در آران  ــرای ب اختصــاص زمیــن ب
و بیــدگل بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ، مرکــز اصفهــان ؛ رئیــس شــورای 
شــهرآران و بیــدگل گفــت: ایــن زمیــن بــه وســعت ۳۰ هزارمترمربــع، درضلــع جنــوب 
شــرقی میــدان علــم وصنعــت شــهرک صنعتــی ســلیمان صباحــی بیدگلــی واقــع شــده 

و آن را اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان واگذارکــرده اســت.

عبــدهللا بابــازاده بــا اشــاره بــه اینکــه جلوگیــری ازهزینه هــای ســفر و شــرکت در 
نمایشــگا های داخلــی و خارجــی درســای شــهر ها و کشــور ها و شــناخت بیشــتر ایــن 
شهرســتان بــه دنیــا از اهــداف اصلــی راه انــدازی نمایشــگاه دائمــی فــرش ماشــینی 
اســت افــزود: بــا مشــارکت مدیــران شــهری و حمایــت صاحبــان صنایــع شهرســتان، 

ــا دو ســال آینــده ایــن نمایشــگاه راه انــدازی می شــود. ت

شهرســتان آران و بیــدگل بــا تولیــد ســاالنه ۶۰ میلیــون مترمربــع فــرش ماشــینی، 
قطــب ایــن صنعــت د رکشــور اســت.
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

اخبار نساجی

چرا بزرگ ترین واحد   صنعت نساجی ایران 
افتتاح منی شود؟

وجــود  بــا  شــده  واقــع  زنجــان  اســتان  در  کــه  کشــور  نســاجی  صنعــت  واحد هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ســرمایه گذاری های کالن بــه دلیــل برخــی مشــکالت از جملــه موانــع بانکــی بــه مرحلــه افتتــاح نرســیده و حــل 

اســت. ملــی  توجــه مســئوالن در ســطح  و  عــزم  نیازمنــد  مشــکالت 

صنعــت نســاجی و پوشــاک یکــی از صنایــع مهــم و اساســی در سراســر دنیــا 
ــاال از  ــر داشــتن ارزش افــزوده بســیار ب ــه شــمار مــی رود. ایــن صنعــت عــاوه ب ب
نظــر اشــتغال نیــز دارای ظرفیــت بــه ســزایی اســت و در صورتــی کــه مــورد اقبــال 
مســئوالن قــرار گیــرد می توانــد هــم در بحــث درآمد زایــی موثــر عمــل کنــد و هــم 
آمــار اشــتغال را افزایــش دهــد کــه درآمــد بــاالی برخــی از کشــور ها از ایــن صنعــت 

گــواه آن اســت.

از  یکــی  نســاجی صنعتــی  واحد هــای  بــودن  دارا  لحــاظ  بــه  نیــز  ایــران  کشــور 
برترین هــا در تولیــد اســت و در ایــن بیــن اســتان زنجــان نیــز قطــب نســاجی در 
کشــور محســوب می شــود، امــا در حــال حاضــر تعــداد واحدهــای تولیدکننــده 
صنعتــی در اســتان چنــدان نیســت و تنهــا در غالــب کارگاهــی و تولیدی هــای 
ســنتی فعالیــت می کننــد و جالب تــر اینکــه ایــن واحدهــا مــواد اولیــه مــورد خــود 

را نیــز از شــهرهای دیگــر تهیــه می کننــد.

حــال ناخــوش صنعــت نســاجی و پوشــاک در اســتان زنجــان، تنهــا مربــوط بــه یــک 
ــژه مســئوالن در تمامــی حوزه هــای  ــه توجــه وی ــاز ب ســازمان و ارگان نیســت و نی
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

ایــن  پــروژه  ایــن  احــداث  از  مــا  نظــر 
بــود کــه یــک مجموعــه ای ایجــاد کنیــم 
ــا کشــور هایی هماننــد چیــن،  ــد ب بتوان

بنــگادش و ترکیــه رقابــت کنــد 

مرتبــط را دارد.

ــا ایــن وجــود یکــی از واحدهــای تولیــدی در اســتان در حــوزه نســاجی  ب
فعالیــت می کنــد و از تولیــد نــخ آغــاز و در نهایــت پــس از بافندگــی، 
تکمیــل و رنگــرزی بــه پوشــاک منتهــی می شــود. اجــرای ایــن طــرح از 
ســال ۸۹ آغــاز شــده بــر اســاس آمــار موجــود ایــن واحــد تــوان تولیــد 
۱۰ میلیــون و 5۰۰ هــزار تــن نــخ پنبــه، 5 میلیــون و ۹5۰ هــزار مترمربــع 
پارچــه را دارد و ظرفیــت تولیــد انــواع پوشــاک آن 5 هــزار و ۹5۰ عــدد 
اســت و تــوان بــه کارگیــری و اشــتغال قریــب بــه ۲ هــزار نفــر را نیــز دارد.

ــا اســتفاده کــرده و تجهیــزات  ایــن طــرح از تکنولــوژی ماشــین آالت اروپ
مــورد نیــاز آن نیــز خریــداری شــده اســت، طــرح در زمینــی بــه مســاحت 
ــع  ــر مرب ــای ۷۴ هــزار و ۲۶۳ مت ــا زیربن ــع و ب ــر مرب ۱۶۳ هــزار و ۷۳۳ مت

احــداث شــده اســت.

امــا بــا تمــام ایــن شــرایط و بــا اینکــه ایــن واحــد از تســهیات ارزی از 
طریــق صنــدوق توســعه ملــی بــه میــزان حــدودی 5۰ میلیــون یــورو در 
خریــد تجهیــزات اســتفاده کــرده و دارای ســرمایه گذاری وقــت یک هــزار 
و ۸۰۰ میلیــارد ریالــی اســت امــا در ایــن ســال ها ادامــه رونــد کار بــا 
موانعــی کــه توســط بانــک عامــل ایجــاد شــده متوقــف شــده و عمــاً 

تولیــدی در ایــن واحــد انجــام نمی گیــرد.

پیــش از ایــن علــی کانتــری معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان زنجــان نیــز در گفت وگــو بــا تســنیم عنــوان کــرده 
بــود: زنجــان از نظــر نســاجی جــز پنــج اســتان نخســت کشــور اســت و از 
نظــر آمــاری، ظرفیــت تولیــد نــخ پنبــه معــادل ۲5 هــزار تــن و تولیــد پارچــه 
بیشــتر از ۳5 میلیــون متــر مربــع اســت کــه بــه همیــن میــزان ظرفیــت 
رنگــرزی پارچــه وجــود دارد، در نتیجــه زنجیــره تولیــد پارچــه را بــه طــور 
کامــل در اســتان داریــم، امــا متاســفانه در اســتان بحــث تولیــد صنعتــی 

پوشــاک وجــود نــدارد.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد بــه تولیــد صنعتــی نیــاز 
داریــم، تصریــح کــرده بــود: در صنعــت نســاجی و پوشــاک هرچــه در 
راســتای تولیــد نــخ، پارچــه و در نهایــت محصــول کــه پوشــاک اســت 
حرکــت کنیــم، ارزش افــزوده بیشــتری وجــود دارد. صنعــت نســاجی و 
پوشــاک بــه ایــن شــکل اســت کــه بــا مبلــغ کمتــری می تــوان اشــتغال 

بیشــتر ایجــاد کــرد.

بــه گفتــه معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 

زنجــان ســازمان صمــت تولیــد پوشــاک صنعتــی را جــزء اولویت هــای 
خــود قــرار داده و از کســانی کــه بخواهنــد در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته 
باشــند و وارد ایــن صنعــت شــوند حمایــت انجــام می دهــد کــه ایــن 
نهایــت  در  و  دریافــت مجــوز  تســهیل  بانکــی،  تســهیات  حمایت هــا 

راه انــدازی واحــد تولیــد صنعتــی را شــامل می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن زمینــه در اســتان پــروژه در حــال اجــرا 
داریــم، بیــان کــرده بــود: یکــی از ایــن واحدهــا در شــهرک صنعتــی علــی 
آبــاد زنجــان قــرار دارد. چرخ هــای دوزندگــی صنعتــی و دســتگاه های 

ــزات آن آمــاده اســت. ــرش مــدرن تجهی ب

در خصــوص ایــن واحــد، ســرمایه گذار ایــن پــروژه گفــت: نظــر مــا از 
بــود کــه یــک مجموعــه ای ایجــاد کنیــم کــه  ایــن  پــروژه  ایــن  احــداث 
ارزش افــزوده بــاال داشــته باشــد و بتوانــد بــا کشــور هایی هماننــد چیــن، 
بنــگادش و ترکیــه رقابــت کنــد و نیــت مــا بیشــتر صــادرات از ایــن واحــد 

ــود. نســاجی ب

وی بــا بیــان اینکــه ایــن واحــد تولیــدی ســبب خودکفایــی در برخــی امــور 
نســاجی در کشــور می شــود عنــوان کــرد: توانایــی و تجربــه کافــی در 
زمینــه تولیــد وجــود دارد امــا متاســفانه وجــود موانعــی ســبب شــده تــا 
هنــوز هــم ایــن واحــد بــه مرحلــه افتتــاح نرســد، امــا گویــا موانــع کــه 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

بانــک مرکــزی  بــه  ذکــر می شــود 
تــا  اســت  مقــرر  و  برمی گــردد 
را  موضــوع  محاســبات  دیــوان 
در  نهایــی  نظــر  و  کنــد  برســی 

ارائــه دهــد. را  پــروژه  بــا  ارتبــاط 

ورود دادستانی
حجت االســام  راســتا  ایــن  در 

محســن کرمــی دادســتان اســتان 
منظــر  از  کــرد:  عنــوان  زنجــان 
دیــوان محاســبات در ســتاد رفــع 
مکاتباتــی  بایــد  تولیــد  موانــع 
بانــک مرکــزی  اگــر  و  ارائــه شــود 
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  نیــز 
ــد گزارشــی  اقدامــی انجــام داد بای
تهیــه شــود و بــه شــعب رســیدگی 
اقدامــات  تــا  شــود  ارائــه  کننــده 

گیــرد. انجــام  کارشناســی 

از ســوی دیگــر محســن افشــارچی 
بیــان  بــا  نیــز  زنجــان  اســتاندار 
ایــن  اســتانی  مشــکات  اینکــه 
واحــد تولیــدی حــل شــده اســت، 
واحــد  ایــن  مشــکات  گفــت: 
تولیــدی نیازمنــد حــل مســائل در 
ســطح ملــی اســت بــا ایــن حــال 

مشــکات از طریــق بانــک ملــی و 
دیــوان عدالــت در حــال پیگیــری 

اســت.

امــا در خصــوص آخریــن وضعیــت 
ناصــر  تولیــدی،  واحــد  ایــن 
فغفــوری رئیــس ســازمان صنعــت 
زنجــان  اســتان  تجــارت  و  معــدن 
اظهــار  تســنیم  بــا  گفت وگــو  در 
جــز  نســاجی  صنعــت  داشــت: 

صنایــع برتــر اســتان اســت، ایــن 
رونــق  در  زیــادی  نقــش  صنعــت 
اســتان و کشــور دارد کــه ســبب 
بیشــتر  افــزوده  ارزش  ایجــاد 
نســبت بــه ســایر صنایــع متــدوال 

می شــود.

یکــی  کــرد:  خاطر نشــان  وی 
تکمیــل  اســتان  راهبردهــای  از 
صنعــت  در  تولیــد  ظرفیت هــای 
ذخایــر  جــز  کــه  اســت  نســاجی 
ایجــاد  ســبب  و  اســت  تولیــد 
ارزش افــزوده در اســتان می شــود 
مجموعــه  فعالیــت  شــروع  بــا  و 
ایــن  زنجیــره  تولیــدی  واحــد  ایــن 
تکمیــل  اســتان  در  صنعــت 
می شــود و اســتان زنجــان بــه یکــی 
از بزرگ ترین هــا در تولیــد و صــادر 

کننــده در صنعــت نســاجی تبدیــل 
شــد. خواهــد 

معــدن  صنعــت  ســازمان  رئیــس 
و تجــارت اســتان زنجــان بــا بیــان 
دارای  تولیــدی  واحــد  ایــن  اینکــه 
ســرمایه گذاری  یــورو  میلیــون   5۰
میلیــارد  هــزار  از  بیــش  و  ارزی 
ریالــی  ســرمایه گذاری  تومــان 

حاضــر  حــال  در  گفــت:  دارد، 
ســرمایه گذاری بــه روز ایــن واحــد 
میلیــارد   5۰۰ و  هــزار   ۲ از  بیــش 
راه انــدازی  اگــر  و  اســت  تومــان 
شــود در فــاز نهایــی بــرای ۲ هــزار 
اشــتغالزایی خواهــد داشــت. ایــن 
واحــد در زمینــی بــه مســاحت ۱۷ 
هکتــار بــا ۸ هکتــار ســالن تولیــدی 

اســت. شــده  احــداث 

از  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
وجــود  دولــت  در  کــه  ضوابطــی 
اســت  عــادی  شــرایط  بــرای  دارد 
شــرایط  حاضــر  حــال  در  امــا 
عــادی نیســت، عنــوان کــرد: بایــد 
زیــاد  دســتگاه ها  انعطاف پذیــری 
اســتاندار،  حــال  ایــن  بــا  شــود 

دادســتان، دیــوان عدالــت اداری و 
ســایر دســتگاه ها بــه ایــن موضــوع 
امیدواریــم  و  یافته انــد  ورود 
مشــکات بــا همگرایــی حــل شــود.

نامــه ای  کــرد:  تصریــح  فغفــوری 
کــه مــورد نظــر دادســتان محتــرم و 
اســتاندار بــود نوشــته و ارائــه شــد 
تــا در ســطح ملــی مــورد بررســی 
قــرار گیــرد. قطعــا بانــک مرکــزی 

تصمیــم  موضــوع  ایــن  بــرای 
گرفــت. خواهــد  مناســبی 

بــا تمــام این ها، یکی از بزرگ ترین 
نســاجی  صنعــت  مجموعه هــای 
کشــور کــه می توانــد ارز اوری بــرای 
باشــد  داشــته  اســتان  و  کشــور 
کــرده  گیــر  درگــم  ســر  کاف  در 
ســرمایه گذاری  اینکــه  بــا  اســت 
ــروژه انجــام شــده و  ــرای پ ــی ب کان
بــا بــه راه انــدازی آن بــرای ۲ هــزار 
و  می شــود  ایجــاد  اشــتغال  نفــر 
ذره ای از امــار بیــکاری در اســتان 
موانــع  وجــود  بــا  امــا  می کاهــد 
بانکــی هنــوز پــروژه نتوانســته بــه 

برســد. افتتــاح  مرحلــه 
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

نخ کاغذی چیست؟

معرفی نخ کاغذی

نــخ کاغــذی نخــی اســت کــه از نوارهــای کاغــذی بــا 
اســتفاده از فرآینــد تــاب بــه وجــود می آیــد. نــخ کاغــذی 
ماننــد  آن  ذاتــی  برجســته  ویژگی هــای  دلیــل  بــه 
آنتی بیوتیــک، دئودورانــت، حفــظ رطوبــت و خاصیــت 
اخیــراً  شــده،  جــذب  رطوبــت  ســریع  خشــک کردن 
بــه عنــوان یــک مــاده نســاجی جدیــد برجســته شــده 

اســت.

ترجمه: فاطمه معتمدی

اولیــن اســتفاده ثبــت شــده از نــخ کاغــذی در ســال ۱۶۳۸ بود، زمانی 
که از آن برای ســاخت شــیفو )SHIFU(، شــکلی از منســوجات تاری 
واشــی  نخ هــای  بــا  بافتــه شــده  لباس هــای  اســتفاده شــد.  پــودی 
)WASHI( بــه نــام شــیفو شــناخته می شــود. وا )WA( بــه معنــای 

ژاپنــی و شــی )SHI( بــه معنــای کاغــذ اســت.

بــه دلیــل نقــص در خــود نــخ، کشــش بیــش از حــد نــخ، اصطــکاک، 
مشــکل در قفســه، ســوزن های خمیــده، در ژاپــن نخ هــای کاغــذی 
ســابقه ای طوالنــی دارنــد. کیفیــت اشــرافی آن هــا اغلــب بــا ابریشــم 
مقایســه می شــود. همچنیــن ایــن نخ هــا صفاتــی مشــابه ابریشــم 
دارنــد، ایــن صفــات عبارتنــد از خنــک شــدن در تابســتان و گــرم 

شــدن در زمســتان.

 )WASHI( بــرای روســری های تــوری و تابســتانی ســبک وزن، واشــی
را می تــوان تــک رشــته بــاف کــرد. کمپانــی تولیــد الیــاف OJO بــا 
موفقیــت یــک نــخ کاغــذی بــا کیفیــت بــاال تحــت عنــوان OJO+ تولیــد 
کــرده اســت. ایــن نــخ تولیــد شــده هــم ســازگار بــا محیــط زیســت 
اســت و هــم در تمــاس بــا پوســت بــدن لطیــف و مایــم اســت. 

همچنیــن ایــن محصــول دارای قیمــت مناســبی اســت.

پس از ســال ها خواب زمســتانی، 
خارق العــاده  خــواص  و  زیبایــی 
کاغــذی  )نــخ   )HANJI( هانجــی 
از  یکــی  کــه  کــره ای(  ســنتی 
نماینــده  ســنتی  فرهنگ هــای 
LO� به عنــوان  اســت،  »کــره 
HASHANJITM« در قالــب  نــخ 
هانجــی، پارچــه هانجــی و اقــام 
متولــد  دوبــاره  هانجــی  متنــوع 
شــده اســت .در ایــن یادداشــت 
بــه بررســی نــخ کاغــذی بــا هــدف 
افزایــش شــناخت مــواد پرداختــه 

می شــود.
یک پارچه کشسان تولید شده از نخ ابریشم به عنوان تار و نخ کاغذی به عنوان پود
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

مواد خام نخ کاغذی

 MANILA( از کنــف مانیــل  نخ هــای کاغــذی ماشــینی عمدتــاً 
در  رشــد می کننــد.  اکــوادور  در  کــه  تولیــد می شــوند   )HEMP
ایــن فراینــد ســاقه بــه غــاف تقســیم می شــود و پــس از جــدا 
شــدن، برگ هــا بــرای خشــک شــدن جابــه جــا می شــوند. طــول و 
عــرض لیــف بــه ترتیــب حــدود ۳٫5 میلــی متــر و ۱۶ تــا ۳5 متــر در 
پایــان ایــن عملیــات اســت. ســطح مقطــع لیــف از گــرد تــا بیضــی 

متفــاوت اســت.

از طــرف دیگــر، ســاقه های گیــاه تــوت کاغــذی کــره ای از پوســت 
و آونــد چوبــی تشــکیل شــده اســت. در نتیجــه بســیاری از الیــاف 
آن پــس از کنــدن پوســته بیرونــی ظاهــر می شــوند. الیــاف تــوت 
کاغــذی حــاوی ســلولز، همــی ســلولز، لیگنیــن و مــوم هســتند کــه 
شــبیه الیــاف پنبــه هســتند. عــاوه بــر ایــن، الیــاف تــوت کاغــذی، 
بــر خــاف الیــاف پنبــه، از صمــغ تشــکیل شــده انــد. رنــگ الیــاف 
غنــی از لیگنیــن معمــوال قهــوه ای اســت. ایــن ویژگــی الیــاف تــوت 
کاغــذی اســت. پوســته داخلــی تــوت کاغــذی از الیــاف بســیار 
قــوی تشــکیل شــده اســت و می تــوان از آن بــرای تولیــد کاغــذ بــا 

کیفیــت اســتفاده کــرد.

مــواد زائــد ماننــد کتــان، نایلــون، اســتات، پنبه، پلی اســتر و پشــم 
بــا الیــاف تــوت کاغــذی بــرای ســاختن کاغذ مخلوط می شــوند.

روش تولید نخ های کاغذی

به طور کلی، ۳ مرحله در تولید نخ کاغذی وجود دارد:

۱ فرآیند ساخت کاغذ برای ایجاد یک ورق کاغذ

۲ تهیــه نــوار کاغــذی بــا بــرش یــک ورق کاغــذ بــه عــرض تعییــن 
شــده

۳ تهیه نخ کاغذی به وسیله تاب دادن یک نوار کاغذی

مقــدار تــاب نــخ معمــوال در محــدوده ۸۰۰�۴۰۰ اســت، در حالــی 
کــه از تــاب در جهــت Z بــرای نخ هــای تــک اســتفاده می شــود. 
عــاوه بــر ایــن، زمانــی کــه نــخ کاغــذی بــا انــواع مختلــف نــخ 
اســتفاده  پیچیــدن  و  دوالکــردن  روش  از  می شــود،  ترکیــب 

Ojo نخ کاغذی شرکت

لیف کنف مانیل دارای لیگنین )lignin( است که 
الیاف سلولزی را در کنار هم نگه می دارد و سطح آن با 
سلول های صاف پوشیده شده است. این ویژگی کنف 

مانیل است. سه ویژگی سودمند این گونه از کنف 
استحکام، کشش پذیری و آب گریزی آن است .

می شــود. بــرای جلوگیــری از پــاره شــدن کاغــذ در حیــن تــاب، نوارهــا بایــد متراکــم 
شــوند. شــکل ۱ یــک نمــودار بــرای فراینــد تولیــد نــخ کاغــذی را نشــان می دهــد. نــخ 
کاغــذی بــا نمــره نــخ Ne ۷�۴۰ اغلــب بــا نــوار کاغــذی بــا وزن ۱5�۱۲ گــرم در متــر 
مربــع و عــرض ۶�۱ میلــی متــر ســاخته می شــود. ریســندگی اپــن انــد نیــز بــرای تولیــد 

نــخ از ترکیبــی از الیــاف پنبــه و کاغــذ تــوت اســتفاده می شــود.

مواد اولیه تولید نخ های کاغذی

اســتفاده از کاغــذ بــه عنــوان مــاده اولیــه بــرای تولیــد نــخ مزایــای زیــادی دارد. از 
مزایــای کاغــذ بــرای اســتفاده بــه عنــوان الیــاف نســاجی، تنفــس پذیــری آن )عالــی 
ــخ کاغــذی ســبک  ــاال و زیبایــی اســت. ن ــرای تابســتان هــای مرطــوب(، عملکــرد ب ب
وزن، بــدون کــدری و رنگــرزی آســان اســت. همچنیــن دارای تنفــس، عایقیــت، 
ایــن  بــا دوام طوالنــی اســت. در  الکتریســیته ســاکن کــم و مــاده ای  زیردســت، 
روش تولیــد هیــچ مــاده ســمی آزاد نمی شــود و نــخ کاغــذی می توانــد بــه صــورت 
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تقاضــا بــرای کاغــذ در حــال حاضــر رو بــه کاهــش اســت زیــرا 
افــراد بیشــتری از اینترنــت بــرای خوانــدن روزنامــه، پرداخــت 
قبــوض و غیــره اســتفاده می کننــد. ایــن تغییــر رفتــاری منجــر 
بــه ظرفیــت بیــش از حــد در صنعــت خمیــر کاغــذ و کاغــذ شــده 
ــه دنبــال چشــم اندازهای تجــاری جدیــد اســت. ایــن  اســت و ب

ــا تولیــد نــخ کاغــذی حــل شــود. مشــکل ممکــن اســت ب

بیولوژیکــی در یــک چرخــه محیطــی مطلــوب بازیافــت شــود. بــا 
ایــن حــال، نرمــی و کشــش کمــی نیــز دارد و پارچــه بافتــه شــده 

بــه راحتــی چــروک می شــود.

بــه  رو  حــال حاضــر  در  کاغــذ  بــرای  تقاضــا  ایــن،  بــر  عــاوه 
ــرای خوانــدن  ــرا افــراد بیشــتری از اینترنــت ب کاهــش اســت زی
روزنامــه، پرداخــت قبــوض و غیــره اســتفاده می کننــد. ایــن 
از حــد در صنعــت  بیــش  بــه ظرفیــت  تغییــر رفتــاری منجــر 
خمیــر کاغــذ و کاغــذ شــده اســت و بــه دنبــال چشــم اندازهای 
تجــاری جدیــد اســت. ایــن مشــکل ممکــن اســت بــا تولیــد نــخ 

کاغــذی حــل شــود.

محدودیت ها

کاغــذ بــه دلیــل ازدیــاد طــول کــم و انعطــاف پذیــری ضعیــف، 
دارای برخــی مشــکات بــرش و کنتــرل کشــش دشــوار اســت. 
هنگامــی کــه نــخ کاغــذی در طــول فرآینــد تولیــد پارچــه بــه 
طــور مکــرر پــاره می شــود، پارچــه تــاری پــودی دارای ســطح 
گــره خــورده می شــود، همچنیــن پارچه هــای حلقــوی نیــز دارای 
ســاختار پلــه ای می شــوند. ایــن اتفــاق باعــث مــی شــود ظاهــر 
بیرونــی و ویژگی هــای فیزیکــی پارچــه بــه طــور قابــل توجهــی 

بدتــر شــود.

در فرآینــد بافندگــی، شکســتن ســوزن و پارگــی نــخ یــک اتفــاق 
رایــج اســت و ایــن اتفاقــات در نهایــت ســبب کاهــش کارایــی 
بافندگــی خواهــد شــد. یــک نــخ کاغــذی بــه راحتــی در فرآینــد 
بافندگــی پــاره می شــود. زیــرا ســطح آن ناصــاف و ســفت اســت 
ایــن ویژگــی از مــدول اولیــه بــاال و کرنــش پارگــی کــم ناشــی 

می شــود.

رطوبــت  از  دیگــری  نــوع  یــا  روغــن  پارافیــن،  از  اســتفاده  بــا 
قبــل از بافتــن، می تــوان از چالش هــای بافندگــی تــاری پــودی 
و حلقــوی بــا نخ هــای کاغــذی جلوگیــری کــرد. در مــورد نــخ 
ایــن  جدیــد  تکنولوژیکــی  پیشــرفت های  ماشــینی،  کاغــذی 
مســائل را از بیــن بــرده اســت و منجــر بــه ایجــاد نخــی بســیار 

خــوب و مقــرون بــه صرفــه شــده اســت.

نخ کاغذی ترکیبی

بــه منظــور بهبــود کافــی کاســتی های نــخ کاغــذی، اخیــراً روش های ســاخت نــخ هیبریدی 
و نــخ پوشــیده شــده بــا ادغــام نــخ کاغــذ بــا نخ هــای دیگــر بررســی و توســعه یافتــه اســت. 
نــخ کاغــذ و نــخ فیامنــت ابتــدا دوال می شــوند و ســپس بــا میــزان تــاب متفــاوت در یــک 
ماشــین تابندگــی بــه عنــوان مثــال ماشــین توفــوروان )Two�for�One( در تولیــد نــخ 

هیبریــدی مــی پیچنــد.

ــخ کاغــذی شــانه شــده و  ــا ترکیــب ن ــخ ترکیبــی را ب ــارک )Park( و همکارانــش یــک ن پ
نــخ پوســته مغــزی تولیــد کردنــد. شــایان ذکــر اســت کــه نــخ کاغــذی را بــا نــخ ابریشــم 
مصنوعــی )5۴ درصــد کاغــذ، ۴۶ درصــد ویســکوز( تــاب می دهنــد تــا بــه لباس هــا و 

لــوازم جانبــی پایــداری الزم را بدهــد .

پیش بینــی می شــود کــه هیبریداســیون نــخ کاغــذی بــا نــخ فیامنــت مصنوعــی باعــث 
توســعه لباس هــای جدیــد و اقــام نســاجی شــود. هنگامــی کــه نــخ کاغــذی دوال شــده 
و بــا نــخ فیامنتــی تــاب داده شــود، می تــوان یــک مرحلــه تــاب بــرای تبدیــل نــوار 

شکل۱: فرایند تولید نخ کاغذی
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✅ مرکز دانلود مجله نساجی کهن

کاغــذی بــه نــخ کاغــذی را حــذف کــرد و بنابرایــن 
ایــن رویکــرد می توانــد ســبب ارزان تــر شــدن ایــن 

فرآینــد شــود.

شاخه های کاربرد

و  روز  مــد  اقــام  در  معمــوال  کاغــذی  نخ هــای 
بافنــدگان  می شــود.  اســتفاده  دســتی  صنایــع 
اســتفاده  کاغــذی  هــای  نــخ  از  صنعتگــران  و 
می کننــد. اگــر نــخ را بــرای اســتحکام بیشــتر تــاب 
اســتفاده  بافندگــی  در  آن  از  می تــوان  دهنــد، 
کــرد. بــه عنــوان مثــال، پــارک )Park ( پارچه دنیم 
ــه عنــوان نــخ  ــا اســتفاده از نخ هــای کاغــذی ب را ب
پــود در پارچــه توســعه داد. ایــن متریــال امکانــات 
ــه  ــن مــواد ن ــه می دهــد، ای ــرای مــا ارائ ــادی را ب زی
بلکــه محصــوالت  تنهــا مــد و طراحــی داخلــی، 
دیگــری ماننــد مصالــح ســاختمانی را نیــز پوشــش 

می دهنــد.

فرصت های پژوهشی

شــده  تولیــد  مــواد  از  اســتفاده  انــداز  چشــم 
آن هــا  بــرای  کــه  پوشــاک،  بــرای  نــخ کاغــذی  از 
ویژگی هایــی ماننــد زیردســت مناســب در حیــن 
یــک موضــوع  پــودی و حلقــوی  تــاری  بافندگــی 
شستشــو،  قابلیــت  اســت.  جالــب  مطالعاتــی 
آبرفــت، پرزشــدن و اســتحکام کششــی همگــی از 
ویژگی هــای مهمــی هســتند کــه بایســتی در ایــن 

نخ هــا مــورد بررســی قــرار بگیرنــد.

نتیجه

جنبه هــای  شــناخت  هــدف  بــا  مطالعــه  ایــن 
همــراه  کلــی  صــورت  بــه  کاغــذی  نــخ  مختلــف 
بــا شــرح کوتاهــی از فراینــد تولیــد، ویژگی هــای 
قابــل  محدودیت هــای  همچنیــن  و  ســودمند 
توجــه نــخ کاغــذی انجــام شــده اســت. عــاوه بــر 
آینــده  حوزه هــای  و  کاربــردی  زمینه هــای  ایــن، 
پژوهشــی نیــز بــه اختصــار در ایــن یادداشــت ذکــر 

اســت. شــده 

ابزدید وزیر مصت از واحد تولیدی 
فرش ماشیین در هشرستان دلیجان

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در جریــان ســفر بــه اســتان مرکــزی از واحــد تولیــدی ســتاره طائــی 
دلیجــان، تولیــد کننــده فــرش ماشــینی در قطــب صنعتــی بوعلــی ســینا بازدیــد بــه عمــل آورد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، ایــن واحــد در زمینــه تولیــد فــرش ماشــینی، تکمیــل فــرش 
ماشــینی، نــخ بــی ســی اف و  همچنیــن نــخ فــرش ماشــینی فعالیــت دارد.

کاربــرد محصــوالت تولیــدی ایــن واحــد در زمینــه مصــارف عمومــی خانــوار مــی باشــد. ایــن طــرح هــم 
اکنــون فعــال اســت و بــرای نزدیــک بــه ۴۰۰ نفــر اشــتغال ایجــاد کــرده اســت. ایــن واحــد تولیــدی در 
زمینــی بــه مســاحت ۲۱۳ هــزار و ۸۰۰ متــر مربــع و بــا زیربنــای نزدیــک بــه ۴۲ هــزار متــر مربــع قــرار دارد.

ایــن واحــد از بزرگتریــن واحدهــای تولیــد فــرش بــا برنــد پاتریــس در کشــور اســت و بــا ۳۰ ســال ســابقه و 
بــا برخــورداری از ظرفیــت هــای صادراتــی در حــال فعالیــت مــی باشــد.

اســامی«،  شــورای  مجلــس  معــادن  و  کمیســیون صنایــع  »رئیــس  پشــتی  تــاالر  اکبــری  عزیــز هللا 
حجت االســام و المســلمین علیرضــا ســلیمی »نماینــده مــردم خمیــن، دلیجــان و محــات در مجلــس 
شــورای اســامی« و مســئوالن اســتان مرکــزی و شهرســتان دلیجــان در ایــن بازدیــد وزیــر صمــت را 

همراهــی کردنــد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت پیــش از ایــن برنامــه، خــط تولیــد الیــاف کتــان تایــپ) پلــی ویتــال( متعلــق 
بــه شــرکت الیــاف بافتینــه پــارس درســا در دلیجــان را مــورد افتتــاح قــرار داد.

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


Establ ished in 2005,  Shadrokh Kavir  Kashan
Industrial  Group has entered the machine-
made carpet industry by producing the most
in-style carpets.  During its f i fteen years of
presence in this industry,  the Group has
remained a leader in producing high-qual ity,
beautiful  carpets by constantly updating its
production l ine and machinery.  
Shadrokh Kavir  Kashan Industrial  Group
intends to provide such superior products
and services to i ts  customers so as to
ensure their  total  satisfact ion and put a
smile on their  faces every t ime. We str ive
hard to offer our customers products with
the best qual ity and widest range of
select ion.  

Lowering customer r isk by guaranteeing
products,  creating a sense of dignity each
time a Shadrokh brand product is
purchased, offering reasonable prices and
beautiful  and unique designs are among
Shadrokh Industrial  Group’s top priorit ies
and values aimed at pleasing you, the
esteemed customers.  

Why Shadrokh Kavir?
By creating and introducing novel  designs,
this Company has always endeavored to
make new and beautiful  works ever since its
inception.  The Group owes its reputation as
the symbol of innovation in the machine-
made industry to a team of highly-ski l led
special ists and the application of the latest
design software.  Each year,  the design team
visits the most prestigious exhibit ions in
order to remain up-to-date with the latest
design technologies,  colors and textures
avai lable in this industry.  
   

Shadrokh Kavir Kashan
Industrial Group

Furthermore,  the use of high qual ity f ibers,
made by the German company Dralon,  and the
best dyes and chemicals that the top factories
in Europe have to offer as wel l  as pure wool
bearing the brand-name of the New Zealand
Wool Organization and natural  s i lk yarn,  have
enabled Shadrokh Carpet to remain active in
the domestic and global  markets over the past
f i fteen years.  To us,  the reputation of Sharorkh
Carpet is  due to customer orientation and high
quality standards coupled with innovation in
design and dying.  The use of world-class
technology in the production of machine-made
carpets is  also a confirmation of the
importance of producing a qual ity product in
this Company.
 
Kashan machine-made carpet is  one of the
most valuable and best of i ts  kind in the
Middle East.  in fact ,  Kashan can undoubtedly
be cal led the center of Iranian machine-made
carpet production.  The existence of several
industrial  parks throughout Kashan Province,
which are exclusively engaged in designing and
producing carpets,  has made it  possible for the
producers to mass produce machine-made
carpets.  Moreover,  besides producing the
aforementioned carpets,  Kashan is also
famous for producing and weaving al l  types of
hand-made carpets.

You may use the l ink below to access the
latest collections of Shadrokh Kashan
machine-made carpets :  

www.shadrokhcarpet.ir  .
info@shadrokhcarpet.com
 WhatsApp: +98 913 263 4244 
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VFR provides a big opportunity for the 
fashion sector by allowing people to 
virtually try on things [16]. However, 
because of the different levels of tech-
nology improvements in implementing 
virtual fitting and related interactive 
services, the accuracy, attractive-
ness, and interactivity might vary sub-
stantially [11].

2. Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) has risen to 
prominence as a key area of technical 
advancement. It has fundamentally 
altered the roles of merchandisers, 
particularly in the fashion business. 
AI has aided designers in combining 
trending colors, essential patterns, 
and styles by evaluating and storing 
insights from thousands of photos and 
videos using computer vision, which 
can cut overall lead times and extend 
designers’ creative discovery.

Fashion retailers have also employed 
AI in chatbots, virtual assistants, and 
product navigators to improve and 
combine customers’ online and offline 
shopping experiences [17].

It’s quickly becoming a valuable tool 
in online visual merchandising. Prod-
uct collections are an important part 
of online apparel retailing in fashion 
retail. Shoppers can locate things 
they might not have noticed otherwise 
by creating collections by grouping 
products together based on trends, 
themes, or occasions.

One of the main goals of online visual 
merchandising is to draw in potential 
customers and engage with them in 
order to boost sales. Collections are 
a fantastic method to accomplish 
this. Furthermore, maintaining track 
of one’s fashion sense takes a lot of 
time and work, which is why some 
people consult a professional stylist. A 
computer program based on Artificial 
Intelligence could be the new fashion 

consultant, depending on how it is im-
plemented. However, AI approaches 
are still not widely used in the industry 
[18-19].

3. Haptic technology

One of the important qualities in tra-
ditional shopping that gives the buyer 
confidence in purchase is the ability to 
touch and feel (tactile sensation) the 
garment. Fashion, on the other hand, 
is a hands-off experience in the inter-
net realm, with customers unable to 
actively sense, perceive, and appre-
hend tactile garment qualities online 
as they would in an offline situation 
[20].

Much technological progress has 
been made to mirror the real-life 
tactile feeling in online buying, with 
images and words utilized in online 
websites through appearance repre-
sentative evaluation words and tactile 
sensation representative evaluation 
words being one example. These en-
able customers to see and read feel-
ings connected with touch and feel 
sensations, compare them to previ-
ous experiences, and make decisions 
as a result.

The textual haptic (active touch) in-
formation also improves the percep-
tion of the garment and promotes 
online shopping intent, making the 
goods seem more real. Furthermore, 
a method of image presentation using 
light transmittance is employed to re-

alize tactile feeling in online platforms 
by analyzing the texture and physical 
property of the actual fabric, thereby 
displaying the thinness and thickness 
of a fabric.

Product rotation and touch-related 
characteristics like fabric scrunch 
can offer an immersive shopping ex-
perience that eliminates the need 
for physical touch when exploring 
fashion clothing online. [21]. Hap-
tics-based systems use kinesthetics 
and/or tactile modalities to facilitate 
human-computer interaction. Hap-
tic technology, when combined with 
virtual and augmented reality, could 
bring in a new, completely immersive, 
and presumably more inclusive digital 
fashion experience [22].

Conclusion

Visual merchandising for fashion and 
clothing industries is no longer limited 
to the confines of a physical boutique. 
As clothing sale is very visual, visual 
merchandising is particularly import-
ant when selling apparel online. Ex-
tensive, purposeful, and strategic dig-
ital design is essential for successful 
online visual merchandising since it 
provides customers with a memorable 
and repeatable buying experience. 
Online apparel retailers are continual-
ly refining time-tested techniques with 
the support of cutting-edge technolo-
gies that make the client experience 
even more engaging and valuable.
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Both producers and buyers are con-
cerned about the proper fit of clothes 
[10]. Fit-related issues account for 
over 70% of online returns in the 
fashion sector [11]. In fact, the diffi-
culty with online visual merchandis-
ing stems from its failure to provide 
buyers with a practical opportunity to 
try before they buy, which is critical 
in the clothes and fashion industries. 
As a result, internet retailers’ costs 
have gone up, and consumers have 
expressed unhappiness. New tech-
nologies are being recognized by the 
industry as a solution to this challenge 
[12].

1. Virtual Dressing Room Technol-
ogy

Virtual fitting rooms (VFR) (also known 
as virtual dressing rooms and virtual 
changing rooms) give the fashion in-
dustry new opportunities by allowing 
customers to virtually try on products 
[11]. A virtual try-on system is an inte-
grated system that allows virtual cloth-
ing to be tried on, reducing time spent 
in retail and unnecessary visits to the 
mall. Customers can try on garments 
without donning them from the com-
fort of their own home or anywhere 
else using a computer or smartphone 
[13]. Figure 2 shows a concept sketch 
of a virtual dressing room.

There are two primary types of VFR: 
clothing imitation on a two-dimension-
al likeness/photograph of a client (the 
so-called 2D overlay) and clothing im-
itation on a three-dimensional shape 

with the size of a consumer (the so-
called 3D mannequin) [14]. Custom-
ers can try on any image of a gar-
ment for free in 2D virtual dressing, 
but they will not feel 3D fitting due to 
digital photographs of customers and 
garments. Because both the consum-
ers and the garments are 3D models, 
3D virtual dressing allows for 3D fit-
ting. Customers can freely try on any 
clothing model in 3D areas, as well as 
choose their desired size, color, and 
texture [15]. Figure 3 depicts the vari-
ous strategies utilized in virtual dress-
ing rooms.

Customers do not need to buy spe-
cial equipment, download software, 
measure themselves, or undergo 3D 
body scans because augmented real-
ity (Webcam) VDRs use actual video’ 
reflections’ of shoppers, have little or 
no overhead for retailers, are conve-
nient, interactive, and participating 
for clients, and do not necessitate 
consumers to buy specialist devices, 
download software, measure them-
selves, or undergo 3D body scans.

Rather, shoppers merely use a cam-
era to superimpose virtual clothes 
or accessory items onto their bodies 
(in-store, at a kiosk, on their personal 
computer, or even from their smart-
phone). Though less fit-oriented than 
VR VDR services, Webcam VDRs 
propose to offer seamless, digital-era 
shopping experiences by allowing 
customers to interact with shop-
per-friendly software from anywhere 

at any time [3].

Augmented reality is an interactive 
real-world experience in which things 
in the real world are accompanied by 
computer-generated perception infor-
mation, increasing their sense of re-
ality [16].

The merits of using a virtual dressing 
room from home/office are numerous: 
decreasing the percentages of prod-
uct returns; competitive advantages 
since the customer can try the clothes 
by utilizing the application from the 
web shop before purchasing and then 
reduce risk in the buying process; in-
creased possibilities for customization 
– the customer are able to generate 
their own customized clothes; cus-
tomers can easily record and upload 
a video wanting to show them with dif-
ferent clothes on social medias to get 
their friends opinions; the possibility 
to make different visualizations/aug-
mented reality, e.g., the background 
can be changed, letting to see the 
clothes in the actual scenarios [12].

By immersing customers in VFRs, 
VFRs can be an excellent experiential 
strategy for offering enjoyable and he-
donic purchasing experiences. In fact, 
through addressing sensory and so-
cial demands, VFRs have the ability 
to provide affective experiences [11]. 
Consumers may look through a larger 
selection of fashion collections and try 
on products through online channels.
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online environment. For example, on-
line features such as sitemap, search 
engine, and various goods category 
presentation methods appeared to be 
equivalent to traditional in-store path-
finding assistance features.

Intro pages, intro music, and videos 
were employed as atmospheric fea-
tures in the same way as image props, 
music, and videos are utilized in tra-
ditional retail stores to enhance the 
ambiance. Different forms of sale and 
promotion advertisements displayed 
on clothing websites served the same 
purpose as point of purchase and oth-
er display devices used in traditional 
apparel stores to inform customers of 
sales and promotions [8].

Online Visual Merchandising and 
Perceived Risk

Perceived risk is defined as the nature 
and degree of uncertainty perceived 
by consumers in contemplating a spe-
cific buying decision. Uncertainty and 
consequences may both play import-
ant roles in risk perception. Uncertain-
ty, which is more subjective, is caused 
by differences between determining 
purchasing criteria and meeting these 
goals with product or brand offerings.

The perception that the product sup-
plied after purchase will not satisfy 
the customer’s expectations is known 
as product uncertainty. The conse-
quence, on the other hand, is linked 
to purchasing outcomes such as the 
product’s function, performance, psy-
chological, social, and economic func-
tions (e.g., Will the product perform as 
well as I expect?).

The inability to inspect or test the mer-
chandise, as well as the limited prod-
uct information provided, may raise 
the risk of a negative outcome when it 
comes to online visual merchandising 
in general, and clothes in particular 
[9]. As a result of the inaccuracy and 
uncertainty of garment color, fabric, 
and details, E-shoppers may avoid 
buying garments.

Because online apparel shopping is 
risky in and of itself, improved visual 
product presentation is required to 
lessen perceived risk. Online visual 
merchandising (OVM) may be more 
important for garments and acces-
sories than for other online items in 
reducing these risks [5]. The inability 
to visually scrutinize the fashion items 
is the most significant impediment to 
online clothes shopping [4].

Touching, feeling, and appropriate fit-
ting are all crucial aspects to consider 
when buying garments; however, ma-
terial or size examination cannot be 
done before to purchase. The color 
of the garment may differ slightly from 
that shown on the computer screen 
[9].

Improved visual displays that can 
compensate for physical sensory ex-
perience are one method to lower 
perceived risk. A three-dimensional 
presentation can also be employed 
to give a better sensory experience 
for buyers, making e-commerce more 
comparable with traditional retail [9]. 
Online buyers, on the other hand, 
may rely mainly on information pro-
vided through images on the comput-
er to get enough information about 
garment quality and fit. To reduce risk 
perceptions and enhance buy inten-
tion, online apparel retailers should 
present a greater quantity and quality 
of product and customer service infor-
mation on their websites [5,9].

Tools of Online Visual Merchandising

Figure-3. Types of virtual fitting room (VFR) [11].room [12].

Figure-2. A concept sketch of a virtual dressing room [12].
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helping to translate the in-store experience to the online space [5-7].

Apparel is normally acknowledged of as an experiential item that must be phys-
ically examined by feeling and trying on in order to be valued. Because clients, 
who are sensory beings, are unable to touch the garments when buying online, 
delivering a visual experience similar to that offered in a physical store be-
comes critical. As a result, individuals who experienced sensory pleasure from 
the product and/or display were more likely to buy clothes online.

Online websites and even mobile applications must be visually attractive to 
stand out and utilize digital methods to achieve their merchandise intriguing 
and engaging customers with newly developed interactions, just the same as 
in-store environment, lighting, setting, and showcase are crucial for any appar-
el brand to interest customers. A product detail that is believed to influence a 
consumer’s purchase decision can be presented visually [5-6].

Many clothes retailers have recently switched from traditional retail to e-com-
merce to market their products. Luxury firms like as Burberry are developing fu-

ture retail concepts to attract custom-
ers by leveraging online and digital 
visual merchandising to create a web 
store that mirrors their physical store 
with similar set-ups, atmosphere, and 
atmospherics.

Live streaming of in-store shows and 
performances is also available. How-
ever, in this article, it is attempted to 
review the elements of online visual 
merchandising along with describing 
the various tools utilized for online 
visual merchandising of apparel and 
fashion industry, aiming to increase 
the knowledge for performing further 
research studies.

Core Elements of Online Visual 
Merchandising

In fact, online apparel retailers must 
improve OVM strategies, including 
page layout and product presenta-
tion, as well as the incorporation of 
more viewing experiences (e.g. par-
tial views, whole views, image en-
largement), supplementary function-
al alternatives (e.g. views of various 
body shapes/sizes, different garment 
colors), and aesthetic presentation of-
ferings (e.g. alternative backgrounds, 
alternative model/mannequin poses) 
[3].

Certain essential elements (shown in 
figure-1) must work together to pro-
duce a memorable shopping experi-
ence for online visual merchandising 
to be profitable, involving product 
photos, material from delighted cus-
tomers, color and overall aesthetics, 
mobile layout, ranking tactics, and 
personalization.

Ha et al. investigated online visu-
al merchandising (VMD) on apparel 
websites and concluded that most of 
the VMD features and characteris-
tics seen in offline retail stores have 
been replicated by online retailers, 
with some modifications to match the 

Figure-1: Elements of online visual apparel merchandising [8].
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Abstract: With the increased popularity of window 
and floor displays, visual merchandising has been 
established. Similarly, in recent times, the populari-

ty of online garment buying has surged, mandating the de-
velopment of online visual merchandising for the apparel 
and fashion sectors.

It is the strategic presentation of a firm and its products 
through electronic retailing with the goal of attracting cus-
tomers and making purchases easier. In fact, it’s a cut-
ting-edge approach with a plethora of potential benefits 
and drawbacks. In the apparel sector, intangibility is the 
leading risk factor in online purchases.

As a result, technologies (like as virtual try-ons) have been 
devised to provide the non-touch shopping experience 
more confidence; nonetheless, they are still no alternative 
for the in-person experience. This article presents a re-
view of online visual merchandising for apparel & fashion 
industry, aiming to address the core elements, perceived 
risk and various tools of online visual merchandising for 
apparel and fashion industries.

Introduction

The process of presenting and exhibiting items in any trad-
ing context is known as visual merchandising. The disci-
pline focuses on capturing the attention and engagement 

of the client, providing a physical manner to enhance the 
goods, increasing brand awareness, and, ultimately, in-
ducing a purchase [1].

The tactical roles of visual merchandising are to communi-
cate the brand and its product to similar target customers 
in all marketplaces. It distinguishes the merchandise and 
the retail brand apart from competitors who sell similar 
things [2]. However, as a result of technological develop-
ments and ongoing improvements on the internet, custom-
ers’ shopping habits are changing [3].

Furthermore, the recent pandemic crisis has resulted in 
the highest growth in internet shopping to date, as physical 
separation is advocated globally [4]. As a result, the Inter-
net has grown in importance as a source of information for 
consumers and a platform for businesses to reach out to 
customers. Retailers must improve their strategy to entice 
clients as the number of shoppers purchasing things from 
online businesses climbs.

As a consequence, merchandising approaches are explor-
ing fresh soil on which to grow. This technical advancement 
has resulted in the emergence of a new scientific discipline 
known as online visual merchandising. It is the practice of 
incorporating visual components into internet websites in 
order to improve the overall experience. Indeed, advances 
in digital technologies and innovative user interfaces are 

Online Visual Merchandising for 
Apparel & Fashion Industry

Author: Md. Khalilur Rahman Khan  – Former Assistant Professor
  Bangladesh University of Business and Technology
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Intertex Portugal marketing team focuses on reaching 
retailers and wholesale buyers. We work constantly to 
extend our existing Buyers Program to improve the effi-

ciency of your work at the exhibition.

Key Facts about Portuguese Textile and Fashion Mar-
ket

– The Portuguese T&C is at present characterized by inno-
vation and creativity, quick response, and service intensity 
in general, rather than by price. Competition based on low 
price is a condemned battle, as it was proven by many 
companies that insisted on pursuing this model and could 
not cope with low price operators. 

– Portugal has currently one of the strongest textile indus-
tries in Europe and is known for its impressive craftsman-
ship and expertise in high-quality clothes and home tex-
tiles. “Made in Portugal” is a symbol of quality & reliability 
and it also means the product was made in an environ-
ment that is socially and ecologically responsible.

– Portugal is known around the world as an excellent desti-
nation for apparel sourcing and manufacturing for clothing 
brands of all sizes. Due to its great geographic position, it 
is easy for shipments to reach Europe and the Americas 
quickly, saving time and money on shipping.

– Portuguese clothing and textile manufacturers have the 
know-how and the technology to produce high-quality gar-
ments for a lower cost than many of their European coun-
terparts.

Why Exhibit at Intertex Portugal?

Intertex Portugal is the only biggest international exhibi-
tion to enter the Portuguese market and participants will 
be able to take advantage of all these opportunities with 
the buyers.

Delegations and professional visitors from 18 countries; 
not only from European countries but also from the USA 
and South American countries.

Intertex Portugal is where you can discover thousands 
of trendy products from widely known brands and chain 
stores.

Over 8.000 industry professionals will come together on 
the same platform.

You can meet with new suppliers, customers, and busi-
ness partners.

You can share and obtain information about the current 
market and the future of the market.

You can boost your business potential via B2B meetings.

Explore Expand in Expe-
rience Portugal Textile & 
Apparel Market 
with 7+Billion Euro turnover
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Morocco is becoming a grow-
ingly attractive destination for 
global textile companies, as 

world’s leading textile groups are mi-
grating from traditional Asian manu-
facturers to closer markets offering fa-
vorable conditions, such as Morocco.

Several brands from the Europe-
an Union, the UK and the U.S. have 
been sealing deals with Moroccan 
companies in the textile industry as 
an outsource, away from their Asian 
partners.

Spanish brand Mango and group Indi-
tex as well as French group Camaïeu 
have already established connections 
with Morocco local producers, local 
media Media24 notes.

Logistical costs, the downturn caused 
by the pandemic and the increase of 
salaries in China can induce western 
textile giants to look for more favor-
able partners, Mohammed Boubouh 
President of the Moroccan Associa-
tion of textile and clothing industries 
(AMITH) told Media24.

AMITH former President Karim Tazi 
confirmed the trend and called on the 
Moroccan private and public sectors 
to seize the opportunity.

“The recovery is undeniable, we feel 

tween subcontracted producers and 
distributors.

These aggregators have know-how 
that traditional manufacturers do not 
have, he stressed adding that the Mo-
roccan manufacturers lack several 
expertise including creativity, market-
ing, logistics, technical development.

The kingdom though attractive, is fac-
ing daunting competition from Turkey, 
which is also a favorite outsourcing 
market for the global textile leaders.

“When a Turkish manufacturer buys 
a Chinese fabric, it exports to Mo-
rocco with zero customs duty. While 
the same Chinese fabric, when pur-
chased by a Moroccan industrialist, 
makes him pay 12.5% of customs du-
ties. We are taxed not only at the pur-
chase, but also at the sale on the val-
ue-added,” Boubouh explains while 
highlighting the steady devaluation of 
the Turkish Lira – favorable factor for 
export.

Tazi on the other hand argues that 
Turkey’s superiority on Morocco also 
lies in the commitment to decarbonize 
their products and establish environ-
ment-friendly textile companies.

Morocco, an attractive destination for 
global textile manufacturers

it. Northern European players, such 
as the British, are arriving in droves 
to learn about the Moroccan offer and 
capabilities. Distributors who used to 
buy exclusively in Asia are now shop-
ping in Morocco,” he also told Me-
dia24.

“There is a great demand today. It 
must be accompanied by a willingness 
on the part of the private sector and 
public authorities to take advantage of 
this momentum. This is a unique op-
portunity. We have not known in Mo-
rocco an opportunity as important to 
become a major textile player, since 
the 1980s,” Karim Tazi added.

With the trend, the kingdom of Mo-
rocco is set to become a major stake-
holder in the global textile industry but 
several hurdles are still standing in 
the way. For Boubouh there is a need 
to provide credit insurance for the Mo-
roccan producers to ease the export 
process.

Tazi on the other hand urged Mo-
roccan textile companies which are 
largely specialized in packaging to 
step up and become producers of fin-
ished products.

He suggested the creation of textile 
aggregators in the kingdom as they 
constitute the connecting link be-
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season, trend or occasion.

Car companies and designers are 
dreaming big, imagining interiors that 
will radically transform how people 
experience driving. If the “living room 
on wheels” is going to be shared, the 
components – from the screens we 
watch to the touch panels we use to 
choose the program – will need to be 
easy to clean, durable, and stylish.

In the new automotive world, car inte-
riors will take center stage as buyers 
focus on the cabin experience.

New vehicle types, Electrification, 
shared, and autonomous will have a 
massive impact on interior layout

Connectivity and HMI, Trend towards 
huge displays could be reversed, eg, 
through holographic systems, Voice 
may become the predominant input; 
rise of post purchase features

Comfort, increasingly “homelike” trim 
and customizable cabin experience.

More space. The mechanics and ar-
chitecture of a BEV’s powertrain al-
low for more interior space, much 
of which comes from flat floors and 
missing middle tunnels. That space 
can already be felt by passengers, 
but the opportunity for versatile usage 
and layouts—for example, lounge-like 
seating—has yet to be fully explored.

Surfaces and trim. As lighting con-
tinues to become as aesthetic as it 

is functional, surfaces and trim are 
becoming as functional as they are 
aesthetic with both intelligent features 
and a superior look and feel. Wood 
surfaces are now embedded with 
adaptive controls, and glass elements 
include haptic feedback functionality. 
In the future, seating could look and 
feel more like the Eames chair in a 
living room than the bucket seats 
we’ve become accustomed to. These 
will likely remain a niche applications 
in the next years, as indicated by our 
forecasted flat market development 
for seats and a slight decline for inte-
rior trim.

Sustainability, Customers are in-
creasingly demanding environmental 
sustainability, and this sensibility ex-
tends to vehicle interiors as well. Two 
features in this category are helping 
OEMs win over customers and reduce 
their environmental impacts. Novel, 
eco-friendly materials. Responsibly 
sourced materials already make up a 
significant share of vehicle interiors.

The end of this decade could see 
cabins comprised of nearly 100 per-
cent eco-friendly materials, which are 
also increasingly requested, even by 
high end customers, to fit individual 
lifestyle choices (for example, vegan 
interior offered by luxury car OEMs).

Lightweight materials. It’s not just 
body frames where lightweight ma-
terials are being applied. New mate-
rials for the vehicle’s interior are also 
a focus. Over the next several years, 
a growing share of interior materi-
als could become lightweight to fur-
ther support decarbonization efforts 
through lower consumption over the 
vehicle life cycle.

Cost efficiency, A more sophisticated 
understanding of which interior com-
ponents bring value and which do not 
will be critical as differentiation is not 
free. Premium or excessive materials 
used in invisible or low-priority interior 
components are counterproductive to 
a smart interior strategy. A focus on 
two strategic areas will help ensure 
cost efficiency by reducing unneces-
sary spending.

The “future of interior” is dynamically evolving along driving forces

Source: McKinsey & Company, Fraunhofer IAO
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Compared to petroleum-based ny-
lons, manufacturing nylon from recy-
cled materials produces 90 percent 
less CO2.

From fishing nets to sustainable 
yarns

Some of the old fishing nets have 
been recovered from the ocean, 
which Bonazzi says is the most “emo-
tionalizing” aspect. “This is the main 
goal of The Healthy Seas, an NGO 
that Aquafil and two other partners set 
up in 2013 in order to promote aware-
ness of the problem of abandoned 
fishing nets polluting the oceans.” But 
the majority of nets that Aquafil recy-
cles come from fish farms around the 
world.

Aquafil collects the raw materials in 
two 15,000 square meter storehouses 
in Ljubljana, where they are cleaned 
and laced onto pallets. Other nylon 
waste such as old carpets, fabric rem-
nants and plastic parts are also stored 
here. Then it is all taken to the chem-
ical factory, where it is used to create 
brand-new ECONYL® nylon for use in 
eco-friendly products to promote envi-
ronmental sustainability.

These companies are on the best way 
to sustainable use of material and en-
vironmentally friendly production and 
processing, Racemark International 
GmbH, Tarkett, Carpet manufacturer: 
Condor-Group, to name a few produc-
ers.

Hand in hand with this, the classic 
additions to the car’s interior are set 
in motion: seats swivel, and steering 
wheels and center consoles move. If 
desired, they can also take on new 
tasks: Instrument clusters with speed-
ometer and tachometer, for example, 
are transformed into entertainment 
units and video conferencing sys-
tems. Tables become game consoles, 
center consoles become microwaves, 
and the insides of car doors become 
soft backrests. The carpets are made 

of 100% PP & PET tufted & needled 
or, in the high-end range, of leather 
alternatives & responsible wool.

All of this can be built with sustainabil-
ity in mind: using lightweight materials 
with a good eco-balance, such as nat-
ural fibers, which also compensate for 
the high weight of the battery packs. 
They are already being used not only 
for seats and headrests or floor mates 
but also mixed with plastics for the 
door panels or instrument cover with-
out any compromise on safety. Ro-
bust and easy-to-clean surfaces are 
important for car-sharing anyway, but 
they also help the environmental bal-
ance.

The value chain in the automotive in-
dustry is changing dramatically. The 
PwC study on the automotive indus-
try mentioned at the beginning of this 
article assumes that vehicle manufac-
turers will sell significantly fewer vehi-
cles in the coming years and will also 
have to contend with lower margins 
overall, while at the same time having 
to invest massively in electro mobility 
and autonomous control.

Among other things, the groups want 
to counteract this with alliances – 
BMW and Mercedes, for example, 
have announced cooperation on au-
tonomous driving for 2019. In addi-
tion, the carmakers are planning to 
earn money not only from the sale of 
vehicles but also from other services 
– be it car sharing, entertainment, ad-
vertising or interior components that 
can be exchanged depending on the 
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tors. Now there is a threat of a mas-
sive expansion of short-time work.

They offers improved shock absorp-
tion, high rebound, and durability 
across a wide temperature rang.

The far-reaching restrictions on eco-
nomic activity in the wake of the Co-
rona crisis are also weighing heavily 
on demand in the auto industry. While 
U.S. carmakers have already report-
ed significant declines in sales, Ger-
man companies surveyed by the Ifo 
Institute also said that inventories of 
unsold cars had recently increased 
again at a faster rate. Accordingly, in-
ventories rose twice as fast in March 
as in the previous month, while the 
shrinkage in order books continued to 
increase.

Much of what used to make vehicles 
desirable – impressive horsepower 
numbers, roaring engines, aerody-
namic design, or even staggering lux-
ury prices – no longer has the value 
it once did. Moreover, it’s not enough 
to simply equip fancy vehicle designs 
with intelligent control systems and 
electric motors. Rethinking does not 
simply mean retrofitting, but com-
pletely redesigning. And that applies 
not least to the vehicle interior.

There is no other part of a car that 
drivers see as often as the interior. But 
in the cars of tomorrow, vehicle interi-
ors must be more than practical and 
pretty. New materials and construc-
tion concepts are designed above all 
to save weight.

Reduce weight with honeycomb 
designs

Automakers have been making light-
weight strides using this technolo-
gy in interior applications such as 
trunk-load floors, hatchbacks and sun 
shades. The honeycomb design is 
especially popular as it allows auto-
makers to easily reduce weight with-
in non-safety critical applications as 
opposed to the vehicle’s chassis ap-
plications. There is less risk of it neg-
atively impacting its ability to absorb 
the impact of a crash, in addition to 

fewer safety restrictions.

The weight reduction approach is also 
extended to the entire interior and pre-
sented in an interior study called Per-
formance 2.0. Instead of covering the 
base material with fabric as usual, the 
two components are joined to form a 
single component. This ensures lower 
costs and a reduction in weight.

To meet the EU’s C02 targets, every 
gram of vehicle weight counts. The 
body plays a major role in this, losing 
mass and volume thanks to new ma-
terials and construction techniques. 
But at some point, this will reach its 
limits. So the vehicle diet is also being 
extended to the interior.

Starting with sustainable materials

ECONYL® yarns makes its floor mats 
for the BMW i3, BMW iX and other 
models. this as a logical consequence 
of the growing environmental aware-
ness at the Car industry. It is import-
ant to use recycled materials as the 
basis for these products. ECONYL® 
nylon, which is made from old fishing 
nets and other nylon waste, is a good 
fit for automotive industry needs.

Of course, any product that is made 
from recycled materials must look 
flawless and provide outstanding 
quality.

According to Giulio Bonazzi, howev-
er, companies are still hesitant to use 
recycled materials, particularly luxury 
brands. But this is slowly changing. 
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The background and the new orientation in environ-
mentally friendly materials and production processes 
as an opportunity for the industry.

The best floor mats for cars should protect your vehicle’s 
floor from wear, dirt, and salt corrosion.

They should also adhere to the strict standards set by 
government regulatory agencies regarding the design and 
manufacture of auto floor mats. While original equipment 
manufacturers are expected to abide by these standards, 
non-OEM aftermarket manufacturers of car mats are not 
really obligated to adhere to such conditions. This can 
make choosing the best car floor mats especially tricky 
since you don’t want to put anything inside your car that 
can be a safety hazard. Helping you determine the best 
possible product to choose.

When it comes to automotive design, the car interior in 
particular will undergo fundamental change: Trends such 
as electro mobility, connectivity and car-sharing will com-
pletely redefine the use of vehicles. The car of the future 
will be fully networked and seamlessly integrated into daily 
life – the interior will become a multifunctional living and 
working space.

The automotive industry in Germany has spent the last few 
decades focusing only on margins, neglecting its leading 
role in environmental technology. Germany as a “country 

of blockers and brakemen”. No more cars with combustion 
engines will be sold by 2040 at the latest. That’s what gov-
ernments and corporations want to commit to in Glasgow. 
The German government is probably not on board – and 
only one German manufacturer is either.

In the long term, the industry could face even more mas-
sive changes that could even threaten its very existence. 
The reason: the car with an internal combustion engine 
and even the entire individual transport in its current form 
may be discontinued models.

Due to significantly lowered market expectations for global 
vehicle production, Autoneum is lowering its revenue and 
earnings forecast for the full year 2021 as a result of bot-
tlenecks in the supply chain of vehicle manufacturers, in 
particular the ongoing shortage of semiconductors.

Although end-customer demand remains strong in all re-
gions, global vehicle production in the second half of 2021 
is expected to be around 10% lower than in the first half 
due to bottlenecks in the vehicle manufacturers’ supply 
chain, especially for semiconductors.

The Corona crisis knows almost only losers, as the latest 
survey by the Ifo Institute shows. The automotive industry 
is particularly affected, but so are numerous supplier sec-

REDUCTION OF THE PRODUCTION VOLUME IN THE 
AUTOMOTIVE CARPET SECTOR

Author : Mehdi Oveisi – Design Consulting Associates
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Alongside innovative products, 
Freudenberg Performance Ma-
terials is also showcasing its ap-

proach to sustainable wound care at Com-
pamed in Düsseldorf from November 15 
– 18, 2021.

Active worldwide, the manufacturer of 
multi-layer material compositions consist-
ing of hydrophilic PU foams and hydroac-
tive nonwovens will be welcoming visitors 
to Booth F18 in Hall 14.

“Sustainability is firmly anchored in 
Freudenberg Performance Materials’ 
strategy. That is why we engage in pio-
neering work to enable our customers in 
the medical industry to launch more sus-
tainable products on the market,” Dr. Henk 
Randau, SVP & General Manager Global 
Business Division Healthcare, said.

The company has decades of experi-
ence in developing sustainable solutions. 
Freudenberg Performance Materials pio-
neered PET recycling in the early 1990s, 
for example, and today recycles some 7 
million PET bottles per day.

Biodegradable and other sustainable 
solutions

Freudenberg Performance Materials de-
signed the ECO-CHECK label to endorse 
particularly sustainable products. The 
company offers its healthcare customers 
two outstanding solutions to design sus-
tainable wound plasters. These plasters 
use bio-based raw materials that allow 
biodegradation in an industrial composting 
setting after the product has been used.

– M 1701 for traditional woundcare plas-
ters comprises 100% polylactic acid de-
rived from natural resources and offers 
good woundcare characteristics.

– M 1714 with superior absorption for 
more challenging wounds consists of a 

mix of bio-based fibers derived from nat-
ural sources and exhibits a smooth wound 
contact layer. The product has been eval-
uated for industrial compostability and 
conforms with ISO 13432, which facilitates 
the application for certificates concerning 
product biodegradability.

In addition, Freudenberg Performance 
Materials’ silicone coated foams with its 
patent-protected technology combine the 
sustainable aspects with a number of im-
proved features. Reducing the number of 
process steps in wound dressing man-
ufacture reduces production complexity, 
thereby avoiding waste, saving energy 
and simplifying the supply chain.

At the same time, the solution maintains 
all the advantages of a pure foam dress-
ing without a silicone layer, such as free 
swelling and prevention of exudate pool-
ing in the wound bed, while eliminating 
the disadvantages of solutions with stan-
dard silicone adhesive layers. Seen from 
a nursing perspective, advantages in-
clude higher flexibility that enables optimal 
wound bed contouring and the reduced 
risk of infection due to the prevention of 
exudate pooling.

For the first time, FPM is also showcasing 
prototypes featuring this technology in the 

Freudenberg paves the way for world-class 
sustainable wound care

form of a bordered dressing with a silicone 
adhesive border. The option to select an 
extra-strong silicone border complements 
these product benefits. This enables 
longer wear times, thus generating less 
waste.

More effective cleaning results and 
greater patient comfort

Freudenberg Performance Materials is 
also showcasing an innovative hydrophilic 
debridement foam that offers the following 
advantages:

– Use in wound cavities: The foam is soft 
and flexible throughout, including at the 
edges. It is ideal for cleansing deep and 
hard-to-reach wounds.

– Better cleansing results and reduced 
risk: Thanks to its large pores, the foam 
also easily picks up fibrin coatings and 
dried exudate. Unlike conventional textile 
construction, there is no risk of fibers be-
ing left behind in the wound.

– Greater patient comfort: The hydrophil-
ic PU foam achieves a better cleansing 
result with reduced pressure, thereby in-
creasing patient comfort.
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Texworld New York City and Apparel Sourcing 
New York City, the East Coast’s largest textile 
sourcing event, announced registration for its 

winter 2022 edition is now open. Returning to face-
to-face, the influential event will be held January 25 
– 27, in the Jacob Javits Convention Center.

Although the shows will open to a fully in-person 
event, after a successful summer premiere, the 
Sourcing Showroom will return as well and be incor-
porated into show floor exhibits to enable global sup-
pliers’ products to be physically represented in the 
US marketplace, for those still facing travel restric-
tions. “Each year, Texworld New York City and Appar-
el Sourcing New York City provide a diverse offering 
of material innovations, new trends and resources. 
We look forward to returning to New York City in-per-
son with an expanded show agenda and even more 
networking opportunities for visitors to take advan-
tage of,” said Jennifer Bacon, Show Director, Fashion 
& Apparel, Messe Frankfurt, Inc.

Texworld and Apparel Sourcing New York City bring 

Texworld and Apparel Sourcing New 
York City open Visitor Registration

Returning Face-to-Face,

Winter 2022 edition offers impressive show features and educational 
opportunities

together textile innovators, industry leading organiza-
tions and brand thought-leaders to deliver a robust 
offering of networking and educational opportunities. 
Providing a stage for the industry to explore high 
quality fabrics, trims and accessories, together the 
two events feature over 30 product categories and 
host hundreds of international exhibiting companies, 
historically representing Turkey, Italy, Taiwan, Korea, 
China and Pakistan to name a few. This enables both 
visitors and exhibitors alike gain exposure to new op-
portunities and outlets to grow their businesses.

In addition, attendees will also find the most cut-
ting edge information on trends. For one day only, 
Texworld New York City will feature a special Trend 
Presentation and Tour at the Trend Showcase with 
Kai Chow, Creative Director at TOBE/The Doneger 
Group. A key element to the show, the Winter 2022 
educational program features the Lenzing Seminar 
Series and Textile Talks, both led by an impressive 
group of speakers covering trend forecasts, industry 
insights, supply chain policy and transparency, circu-
larity and market intelligence over the course of three 
day event. Registration is now open.
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Stating that they made sales to more 
than 70 countries in 5 continents, 
Durak emphasized that the company 
strengthened its competitive position 
in the global market from year to year. 

Relaying that they have made a signif-
icant progress in the European market 
with the effect of product quality and lo-
gistics advantages as well as their rich 
product range, Durak said: “Our indus-
trial sewing and embroidery threads 
are preferred in several different fields 
and applications in the textile industry.

Especially apparel, bedding, shoes, 
and embroidery became prominent as 
our main sectors. We observe a sig-
nificant increase in demands for our 
threads with technical features. For 
example, our flame retardant threads 
have become one of our most attrac-
tive products in recent years. Our 
product range continues to expand to 
respond to new demands in the market 
through continuous R&D”.

Explaining that 5 percent of its annual 
budget is allocated to R&D, Durak em-
phasized that this rate is already well 
above the average in the textile indus-
try. Noting that R&D studies have been 
carried out within the scope of the de-
sign center for a long time. “We are es-
tablishing an R&D Centre to take this 
to a further stage,” Durak said. “Prod-
ucts developed through R&D create 
high added value. 

For example, one of our threads with 
technical specifications attracts great 
attention in Germany and finds buyers 
in the market at 5 times the price com-
pared to similar ones.

In addition to developing new products, 
we also receive support from R&D for 
a more environmentally friendly and 
sustainable production. Our carbon 
footprint has decreased over the years 
through its contribution. We plan to ex-
pand and diversify our recycled thread 
portfolio, which currently accounts for 
5 percent of all our products. We are 
improving ourselves with new technol-
ogies and methods for a more sustain-

able textile production”.

Stating that they are continuing their 
efforts to obtain the Turquality certif-
icate, Durak disclosed that they pri-
marily want to grow in foreign markets 
within a certain standard system and 
corporate structure. “The textile indus-
try demands a faster, higher quality 
and stable supply of products,” Durak 
noted. “As the Turkish textile industry, 
we are the most serious partner in this 
regard.

We can reach the power to meet new 
demands by increasing our capaci-
ty and flexibility with the investments 
we will make. Durak Tekstil has de-
termined becoming stronger in cur-
rent markets and making a good entry 
into potential markets that it has never 
been to, in order to double its global 
power as its basic strategy. 

As a result, we offer new products with 
high added value to the market and 
achieve growth results that reflect pos-
itively on the industry”
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Making investments that increased its production ca-
pacity during the pandemic, Durak Tekstil has start-
ed to reap fruit in 2021.

Durak Tekstil increased its turnover by 20 percent in the 
first half of the year compared to the same period of the 
previous year and reached the market success it targeted 
in terms of sales and orders.

Durak Tekstil, an industrial sewing and embroidery thread 
manufacturer, announced that it achieved successful re-
sults in the first half of 2021 despite the pandemic.

The company made an investment that increased its ca-
pacity by 30 percent in 2020, and recorded a significant in-
crease in sales in both Turkish and export markets. Reach-
ing a global turnover of $25 million throughout the last year, 
Durak Tekstil achieved a 20-percent turnover increase in 
the first half of 2021 compared to the first six months of the 
previous year, with the realization of consumer demands 
that were delayed in the first six months of 2021.

Underlining that Durak Tekstil is a strong brand with a 50-
year history in the industry, board member and marketing 
director Yiğit Durak emphasized that they have achieved 
successful results with the production and sales measures 
they have taken despite the pandemic that has been in ef-
fect for two years.

“Thanks to our quick decision-making and taking the nec-
essary steps during the pandemic, we have progressed 

in accordance with our plans in both investment and pro-
duction legs,” Durak said. “In this way, in a period of lock-
downs and temporary decreases in demand, we made an 
investment that expanded our capacity by 30 percent, as 
well as increased our employment by 10 percent to over 
350. Because we knew that a bigger market awaited us af-
ter the crisis. The results of the first half of 2021, which we 
achieved with our monthly production capacity of 250 tons, 
confirmed this view”.

Providing information about the 2021 year-end targets, 
Durak stated that Turkey’s total growth expectation is 7 to 
8 percent, while Durak Tekstil aims to grow by 20 to 25 per-
cent.

Innovation is part of our corporate identity

Durak Tekstil carries out its production and sales activities in 
line with the five-year strategies it has determined through 
long studies. In the vision of growth; product innovation, 
institutionalization, market analysis considering customer 
needs and market knowledge are the main points. Durak 
expressed the increase achieved in sales with this vision as 
follows: “Five years ago, domestic sales had a 75-percent 
share in our total sales while exports were at 25 percent. 
Today, the exports have reached a share of 60 percent with 
a significant increase. According to our strategic plans, we 
anticipate that the share of exports in our total sales will be 
75 percent in 2023”.

The product range continues to expand with continu-
ous R&D

Durak Tekstil Increased Its 
Sales By 20 Percent Despite 
The Pandemic
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Lenzing Group, an Austrian leader in sustainable specialty fibres, has post-
ed a 32.9 per cent revenue growth to €1.59 billion in the third quarter (Q3) 
of FY21 ended on September 30, 2021, compared to the revenue of €1.2 

billion in the same period of 2020.

Net profit during the nine-month period escalated to €113.4 million (Q3 FY20: 
loss €23.3 million).

The performance during the reported period was attributable to a higher sales 
volume as well as higher viscose prices, which stood at more than RMB 15,000 
(renminbi) in May due significantly higher demand for fibres, especially in Asia, 
according to the company.

“Lenzing has enjoyed a strong business performance to date in 2021. Demand 
for our wood-based, biodegradable specialty fibres under the Tencel, Lenzing 
Ecovero and Veocel brands is growing very well,” Thomas Obendrauf, chief 
financial officer at Lenzing Group, said in a press release.

“We stay the course, and the largest investment programme in our company’s 
history is still running according to schedule. With the imminent commissioning 
of the lyocell plant in Thailand, we will reach a highly important milestone for 
both the company and our goal to make the textile and nonwovens industries 
more sustainable,” Obendrauf added.

The company’s EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amor-
tisation) during Q3 more than doubled to €297.6 million (€138.5 million).

In its outlook for FY21, Lenzing said that it anticipates EBITDA to reach €360 
mn in 2021. Furhermore, the cellulose fibre manufacture also expects the con-
tinued growth in demand for sustainably produced fibres for the textile and 
apparel industries as well as for the hygiene and medical industries. This trend 
is likely to continue unabated after the COVID-19 pandemic, not least due to a 
number of legislative initiatives.

Austrian textile firm Lenzing swings 
back to profit in third quarter

and from 2006 until 2009 he has 
been the CTO in Sultex and ITE-
MA Weaving. In 2009 he joined 
SSM as CTO and in 2016 he be-
came its CEO, until 2020 when he 
joined Savio as the General Man-
ager of the Savio Group Compo-
nents.

“I am glad and honored to join 
Uster, an organization that offered 
so much to our textile industry “, 
he says. “I commit to serve with 
my knowledge and experience to 
the efforts of all Uster colleagues 
to stay focused on ‘Think Quality’ 
and remain successful develop-
ing solutions that create value for 
the entire textile chain. But more 
importantly, to work together and 
make sure that the Uster spirit of 
a great organization remains and 
thrives.”

Davide Maccabruni was born in 
1974 and holds both the Italian 
and Swiss nationality. He is mar-
ried and has two children.

The Board of Directors and Toy-
ota Industries Corporation are 
pleased that the successor for the 
CEO has been found early, pro-
viding the time for continuity and 
a successful takeover.
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Uster Technologies is to have a new Chief Executive, 
in a planned and phased handover by April 2022.

At his own request, current CEO Thomas Nasiou decid-
ed to step-down, and will be succeeded by Davide Mac-
cabruni, former CEO of SSM Schärer Schweiter Mettler 
AG and General Manager of Savio Group Components.

Thomas Nasiou, who has been CEO for the past 6 years 
and in Uster Technologies for the last 16 years, has de-
cided to step-down as CEO: “Since I joined Uster and 
also during my tenure as CEO, I only felt privileged and 
honored to meet and work with so many colleagues and 
friends.

We have been through some exciting and challenging 
times, innovating, developing and growing together, keep-
ing in mind creating value for ourselves, for our organiza-
tion and for our customers and partners,” he says. “We 
maintained our focus on the needs of our customers and 
our commitment to providing the best solutions to help 
them with the many challenges they face in todays but 
mainly tomorrow’s demanding market environment.

The work has been enjoyable and fulfilling. It is time for me 
to change my priorities in life and focus more on other per-
sonal interests, which require time and energy. I am glad 
that we have found the ideal successor, so we can work 
towards a seamless transition for the future.”

The successor of Thomas Nasiou will join Uster on Jan-
uary 1, 2022 and will take over as CEO on April 1, 2022.

New CEO: a colleague with textile industry back-
ground

Davide Maccabruni has extensive experience of the textile 
industry, with customers and the markets. His experience 
has been gained working in both innovation and manage-
ment roles at Sultex (ITEMA weaving), at SSM and at Sav-
io. He has a detailed understanding of the needs of mod-
ern textile manufacturers.

“This background makes him uniquely qualified to take the 
next step as CEO” says Thomas Nasiou: “Davide’s deep 
and broad textile expertise, knowledge and innovation 
spirit will ensure continuity and stability of the Uster busi-
ness. His experiences as well as his personal values fit 
ideally to the Uster culture.”

Davide studied Management and Production Engineering 
at Politecnico di Milano and got his Ph.D. in Management, 
Technology and Economics from the Swiss Federal Insti-
tute of Technology (ETH) in Zurich.

From 1998 until 2004 he worked as assistant and research 
associate in the Institute for Textile Machinery and Tex-
tile Industry / Institute of Manufacturing Automation at the 
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich. 
From 2004 until 2006 he was a project manager at SSM 

Management Succession Planning at 
Uster Technologies AG
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ARTICLEARTICLE

This award is given in the categories Family Business, 
Innovation, Sustainability as well as Young Compa-
nies.

For the 25th time, the business award honors entrepre-
neurship, innovative strength and personal commitment. 
In addition, honorary prizes are awarded for exceptional 
social commitment and for exemplary, traditional family 
businesses.

The award ceremony will take place on November 4, 2021 
in Berlin and will be hosted by the German news anchor-
woman Judith Rakers.

This year, for the 25th time, the auditing and consulting 
firm EY will select the best owner-managed companies in 
Germany. The pandemic, the digital transformation as well 
as the convergence of entire industries pose challenges 
to the economy. Entrepreneurs who successfully steer 
through these stormy times are doing a very special job. 
With the “EY Entrepreneur Of The Year”, these achieve-
ments are highlighted and made visible.

The winners will be announced at a hybrid event at Verti 
Music Hall in Berlin as well as digitally on November 4, 
2021. In addition, honorary prizes are awarded for excep-
tional social commitment and for exemplary, traditional 
family businesses.

Out of more than 500 applicants, 36 companies made 
it to the finals of the competition this year, among them 
BRÜCKNER Trockentechnik GmbH & Co. KG. “We are 
very happy about this success”, Regina Brückner and 
Axel Pieper, owners of the BRÜCKNER group, comment 
the reaching of the final round. “In the last years we were 
confronted with many challenges: extreme changes in the 

world markets, many regulatory restrictions, the pandemic 
and its side effects, interruptions in the supply chains and 
last but not least the change to a resource-efficient pro-
duction.

Despite all these challenges, we have continued to drive 
the development of new products and services and have 
positioned ourselves well for the challenges of the future 
in the areas of digitalization and sustainability. This award 
confirms the great achievement of our entire team, who 
work together with us day after day to ensure the sustain-
able success of the company.”

The awards are presented in the categories “Family Busi-
ness,” “Innovation,” “Sustainability” and “Young Compa-
nies.” One of the winners will represent Germany at the 
EY World Entrepreneur Of The Year 2022 in Monaco.

An independent jury of renowned experts will select the 
winners according to the assessment criteria of sustain-
ability of the business model, innovation, transformation, 
employee management and social responsibility.

About the “EY Entrepreneur Of The Year” competition

The “Entrepreneur Of The Year” program was launched 
by EY in the USA in 1986. Since then, the competition has 
established itself in 60 countries and is one of the world’s 
most prestigious business awards. The competition is 
being held in Germany for the 25th time this year and is 
supported by well-known companies and media. These 
include LGT, the Frankfurter Allgemeine Zeitung and Man-
ager Magazin. In addition to honoring successful entrepre-
neurs, EY also promotes the next generation of entrepre-
neurs with its “EY NextGen Academy” program.

BRÜCKNER IN THE FINAL OF THE COMPETITION 
“ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2021”
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ARTICLE

Florence, 19th October 2021. FI-
RENZE HOME TEXSTYLE, the 
only Italian international fair de-

voted to home, marine, spa, contract 
& hotel textiles, is back at the Fortez-
za da Basso in Florence. It is an un-
missable event for the most qualified 
companies and for the most presti-
gious and dynamic brands of this sec-
tor.

Promoted and organised by Firenze 
Fiera, this exhibition has now reached 
its fourth edition, and is set to take 
place at the Fortezza da Basso from 
4th to 7th February 2022.

The new edition features a ‘rebrand-
ing’ operation featuring a strong visu-
al impact, inspired by the patchwork 
technique, obtained by collecting 
scraps of classical fabrics in vibrant 
and bright shades within the same 
visual, and by inserting the ‘Florence 
lily’ as a paradigm of the city of Flor-
ence.

Inside the over 11,000 square metres 
of Spadolini Pavilion’s lower floor, vis-
itors will be able to admire the new 
collections of household linen, the lat-
est proposals for upholstery, curtains, 
home, spa, marine, contract & hotel 
textiles, textile publishing and fra-
grances. On show, a wide and artic-
ulated range of home and indoor and 

of Wonders) – the event successfully 
held during the 2021 edition and dedi-
cated to the excellence of Tuscan tex-
tiles – woven masterpieces will be on 
show at the exhibition, on loan from 
prestigious Italian museums and cul-
tural institutions, such as the Fondazi-
one Arte della Seta Lisio (a foundation 
to preserve the silk art fabric weaving 
tradition), the Textile Museum in Pra-
to, the Straw Hat and Straw Weaving 
Museum in Signa, and others.

“Innovation, sustainability and the cul-
ture of textiles will be the key points 
of the next edition of Firenze Home 
Texstyle which, in 2022, will open the 
season of the exhibitions directly or-
ganized by Firenze Fiera – said Lo-
renzo Becattini, President of Firenze 
Fiera – staging the excellence of tex-
tile products by presenting the new 
collections and organising side events 
mixing the heritage of Italian masters 
of art and the future-oriented impetus 
of design and home décor”.

Admission is exclusively reserved for 
industry professionals upon registra-
tion.

Florence – Fortezza da Basso, Feb-
ruary 4 – 7, 2022

Opening times: Every day from 9:00 
to 18:00 – On the last day: from 9:00 
to 16:00

FIRENZE HOME 
TEXSTYLE 
INTERNATIONAL FAIR

The Restart of Home Textile Industry Also Passes Through Firenze Home Texstyle 
International Fair, Set to Be Held at the Fortezza da Basso in Florence, from 4th to 
7th February 2022

outdoor products, with a special focus 
on ethic and sustainable processes 
and materials.

FIRENZE HOME TEXSTYLE is aimed 
at all the key players of the living and 
home décor world, in a period marked 
by a new way of living our own habitat, 
where people’s well-being is placed 
at the centre of attention as the real 
heart and soul of each project.

Thanks to the support of ICE – the 
Italian Trade Agency for the promotion 
of Made in Italy abroad and the inter-
nationalisation of Italian businesses, 
and Promofirenze – Special Agency 
of the Chamber of Commerce in Flor-
ence – for four days, the Fortezza da 
Basso will become a meeting point 
for selected companies and buyers, 
retailers, interior designers, concept 
stores, furniture stores, the main dis-
tribution channels, in addition to jour-
nalists, and industry influencers and 
bloggers.

The exhibition section will be complet-
ed by a full programme of side events, 
including seminars and workshops, 
featuring figures of international pres-
tige coming from the living and interior 
décor world.

Continuing the path already traced 
by the Stanza delle meraviglie (Room 
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today. An open ink system is the key features of the CO-
LARIS printer family. COLARIS printers are fitted with the 
renowned, robust and repairable FUJIFILM Dimatix Star-
fire™ printheads with integrated ReadyJet™ ink circula-
tion system and Versadrop™ greyscale printing mode for 
accurate ink and chemical placement on any substrate.

Cost-efficient production through an extended life cy-
cle

Low operational costs and stable production are guaran-
teed through the robustness and precision of the printer. 
Accurate positioning and uncompromised fixation of the 
printing substrate on the transport belt is a basic need. 
A permanent control of conveyor transport in combination 
with a position-controlled linear drive motor for the print 
carriage ensure maximum precision in printing.

Electronic components including firepulse-, data- and head 
interface boards are developed by ZIMMER AUSTRIA, 
just like the COLARIS Print Engine which stands for oper-
ator’s comfort and excellent print results. It offers several 
optional features that can be licensed as per a specific 
product or customer’s requirement.

A comprehensive diagnostic system is part of the print 
engine and supports our worldwide operating service 
team, to minimize downtime in the event of a malfunction. 
Tele-maintenance guarantees software support through-
out the service life of a COLARIS printer.

Versatility for optimized product configuration

The wide range of upholstery products is covered well 
through COLARIS Digital Inkjet Printers which can be 
configured for reactive and VAT ink layout to print on cel-
lulose-based substrates. Products made from Polyamide 
and Wool or its blends can be printed and finished inline 
through use of acid and pre-metallized inks.

Additionally, the layout can be made for cationic inks to 
print and process CDPET and acrylic-based substrates. 
Polyester fabrics are printed with high energy disperse or 
direct sublimation inks.

Sustainable Print Production by choosing the right 
Partner

Exceeding todays and potential future demand of our cus-
tomer’s needs and coping with legal or environmental re-
strictions in textile processing is our main focus aside con-
stant improvement in economic print production.

ZIMMER AUSTRIA is offering the full service from process 
development engineering, manufacturing, installation, pro-
cess integration, training and after-sales service to ensure 
an economic and smooth operation.
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There is one common need for high-quality upholstery 
fabrics, no matter whether it is based on a flat weave 
or pile substrate.

Penetration is the key for a durable high-performance 
seating fabric produced for use in residential, contract, or 
even in public transportation vehicles such as trains, bus-
es aircrafts or cruise ships.   

ZIMMER AUSTRIA has a long tradition and great experi-
ence in manufacturing and supply of equipment for heavy-
weight fabric printing needs.

The variety of quality upholstery fabric includes cellu-
lose-based fibers as well as PES, Acrylic, Polyamide, or 
PA-Wool blended substrates and others. No matter wheth-
er the construction is made from a plain weave, or it is a 
complex construction made from fancy yarn incl. chenille, 

or velour substrate. A COLARIS print line can handle all 
the requirements of such products.

Process Development

Through constant in-house research and close rela-
tion with material and chemical manufacturers, ZIMMER 
AUSTRIA can develop new process technologies and in-
tegrates them into print production plants.

The open Ink System

The vide variety of upholstery fabrics available is best cov-
ered through an open ink system.

Certified inks from the best manufacturers, with the widest 
range of chemistry can be used.

This makes the COLARIS printer the most versatile ap-
plicator for inks and functionalization chemicals available 

FIRST CHOICE BY 
UPHOLSTERY FABRIC 
PRINTERS AROUND 
THE GLOBE
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first 100% biodegradable and compostable jeans. This is 
real evidence of the circular economy and total traceability 
of the supply chain.

The project involves several Italian companies of the small 
and medium industry, leaders of their respective sectors 
including Manifattura Italiana Cucirini based next to Ve-
rona, an expression of over 100 years of history in the 
production of innovative yarns for the textile and fashion 
industry.

The absolute protagonist of this partnership, between 
MIC and Candiani, is MEGAFLEX: natural yarn made 
from wood pulp from controlled forests, made from 100% 
TENCELTM by Lenzing AG. The great resistance and hy-
groscopicity, together with the natural biodegradability and 
dyeability similar to cotton, make this fiber ideal for en-
vironmentally and man-friendly productions mainly in the 
areas of denim, knitwear, and underwear.

Thanks to the high quality of the materials used, the yarn 
MEGAFLEX has obtained the Standard 100 certification 
of OEKO-TEX Class I, the most restrictive, which ensures 
compliance with the legal requirements of textile products 
tested.

The Company, which has always been innovative and rev-
olutionary, has decided to move towards an increasingly 
sustainable approach, becoming one of the main players 
in the green plan adhering to the 4sustainability® road-
map.A real way towards sustainability that will allow Man-
ifattura Italiana Cucirini to be more and more compliant 
with the MRSL ZDHC and specific Sdgs (Sustainable De-
velopment Goals), ensuring a better quality of wastewa-
ter, a reduction in water and energy consumption, and a 
reduction in CO2 emissions in the atmosphere, improving 
partnerships with specialized companies.

11

INTERVIEW

Egypt’s apparel trade has greatly improved and 
now surpasses EGP 300 billion per year.

This, according to Mohamed Abdel Salem, Chairper-
son, Federation of Egyptian Industries’ Ready-Made 
Garments Chamber, is attributable to a drop in im-
ports as a result of Decree No. 42, which required 
importers to register with the General Organization 
for Export and Import Control (GOEIC).

In addition, the Ready-Made Garment Chamber and 
Gahez Digital Marketing recently inked a collabora-
tion pact. According to Salem, these factors aided 
local businesses in improving their products and 
producing high-quality clothes to meet market de-
mands.

The Federation of Egyptian Industries (FEI) is one of 
the country’s largest employers’ associations, with 
20 industrial chambers as members, representing 
over 60,000 industrial enterprises, with over 90% 
of them belonging to the private sector, which em-
ploys over 7 million people and accounts for 20% of 
the country’s GDP.

Egypt’s apparel trade has great-
ly improved and now surpasses 
EGP 300 billion per year
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Custom-made, eco-sustainable and biodegradable 
jeans come to life in Milan.

Sustainability is a much-discussed issue in the tex-
tile industry today as it becomes a priority and a 
challenge that involves all the players in the sup-

ply chain. The textile sector is experiencing a real turning 
point, among important investments in the research and 
development of new solutions in the name of sustainabili-
ty: innovative fabrics and new processing methods for the 
protection of the environment.

Following this trend, aiming to create sustainable clothing, 
the collaboration between Manifattura Italiana Cucirini and 
Candiani started. At Candiani Custom, a nice boutique in 
the centre of Milan, it will be possible to create customized 
ethical, biodegradable, and compostable premium denim 
pants and clothings.

The first micro-factory where tailor-made jeans are pack-
aged, treated, and washed on site by artisans, with the use 
of the most sustainable denim canvas by Candiani and 
the most advanced technology: a unique experience in the 
world.

The fundamental pillars of Candiani Custom are customi-
zation, transparency, sustainability, technology, and Made 
in Italy. Every single pair of jeans are produced only on 
request: the customer is the center of the project, becom-
ing a designer and configuring his own garment in every 
detail.

An engaging experience that aims to awaken or discover 
enthusiasm for issues such as quality, sustainability, local 
production, direct relationship with the world of manufac-
turing. Thanks to the use of the latest textile innovations 
patented by Candiani Denim, starting from the COREVA 
bio stretch fabric, Candiani Custom can makes the world’s 

MANIFATTURA ITALIANA CUCIRINI (MIC) AND CANDIANI: 

A COLLABORATION IN THE NAME OF SUSTAINABILITY
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INTERVIEW

➡ Mr Schmitz, you mentioned that the VacuFil is 
compatible with various further processing proce-
dures. What possibilities do manufacturers actually 
have?

You can combine the VacuFil with various pelleting units. 
However, you can also feed the recycled melt from the 
Vacu- Fil directly into the further processing systems, re-
gardless of whether these are spinning systems, film pro-
duction units or other manufacturing processes. There are 
many possible options.

BB Engineering also offers several optional add-ons for 
the VacuFil. For example, our 3DD mixing system, which 
enables the recycled material to be returned to the virgin 
polymer flow in a polycondensation system. This mixing 
system can also be used to add additives, masterbatches 
and similar to the rPET melt. Overall, the VacuFil is ex-
tremely modular and flexible. JIAM 2022 Osaka, organised by the Japan Sewing 

Machinery Manufacturers Association (JASMA), has 
started accepting exhibitor applications for its next edi-
tion to be held from November 30-December 3, 2022 in 
the Intex Osaka.

The theme is ‘it all connects at JIAM, the forefront of 
technology and master craftsmanship. JIAM is a sewing 
equipment trade fair.

The 2022 edition will be providing solutions catered to 
each and every need, by combining existing high-lev-
el skillsets that has survived the drastic market change 
in the past, with the latest technology that has built on 
knowledge and history, according to a press release by 
JIAM.

JIAM, one of the world’s leading sewing equipment trade 
fairs, is an international trade fair that brings together 
cutting-edge technologies, products, and services from 
domestic and overseas manufacturers. The previous 
edition of JIAM 2016 welcomed 258 exhibitors from 15 
countries and regions as well as 15,257 visitors from 72 
countries and regions, mainly from Bangladesh, China, 
India, Korea, Taiwan, Sri Lanka, and Vietnam.

Japan’s sewing equipment show 
JIAM 2022 Osaka to be held in 
December

The VacuFil test system at the company HQ in Remscheid is 
available for customers and interested parties for material and 
process testing.
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of simply disposing of this – in view of 
constantly rising prices for raw materi-
als and decreasing availability – nev-
ertheless valuable material, it is far 
more economical to process it and re-
turn it to the production process. Yarn 
manufacturers can not only cut costs, 
they also become more autonomous.

Furthermore, general developments, 
such as increasing population den-
sities and fast fashion, are creating 
ever greater demand for polyester 
and polyester fibers. Here, many ma-
jor textiles manufacturers have set 
themselves ambitious targets with 
regards to the utilization of recycled 
fibers. So, you can now see that the 
potential benefits of fiber recycling are 
tremendous.

➡ So, VarioFil R/R+ was a huge 
milestone for BB Engineering. You 
are now expanding your portfolio 
with VacuFil. What exactly is the 
VacuFil and how does this system 
differ from the VarioFil R/R+?

The starting point for the VacuFil was 
the aim of offering our clientèle a ze-
ro-waste spinning system with which 
they can reutilize their own production 
waste. Very much in line with the cir-
cular economy. The VacuFil recycles 
this waste.

The VarioFil then spins the processed 

material. Whereby the VacuFil stands 
on its own, of course, and can also be 
combined with a granulation process 
and other further processing proce-
dures. Equally, starting materials oth-
er than spinning waste can be pro-
cessed as well – such as bottle waste, 
trays, films, etc.

On the one hand, these of course 
have completely different properties 
and, on the other hand, the require-
ments of the subsequent recycled 
material also vary depending on the 
end-use. To ensure the VacuFil is able 
to fulfill such changing recycling tasks 
in a reliable and reproducible manner, 
the flexible controlling of the intrinsic 
viscosity was the top priority during 
development.

➡ Where do you acquire your 
know-how? Processing virgin ma-
terial into films and filaments and 
recycling polyester are actually two 
completely different processes.

Of course, these are two completely 
different processes, but we view the 
necessary conversion into recycled 
material from the perspective of the 
end product. The desired properties 
of the end product determine the req-
uisite quality of the starting material 
and hence also the requirements for 
the recycled materials and their pro-
duction. We come full circle. Hence, 
we know precisely what is important 
when recycling PET to ensure that 

further processors are able to use it to 
create high-quality products.

➡ In theory, that sounds very 
promising. What does the perfor-
mance look like in practice?

Our trials have shown that – in the right 
configuration – our high-end extrusion 
and, above all, our filtration technol-
ogies are able to produce high-end 
rPET granulate for high-quality POY 
or FDY. Our system creates an intrin-
sic-viscosity build-up of up to 0.15 dl/g 
and homogeneity fluctuations of just 
± 0.01 dl/g. We have achieved out-
standing results in our tests. In part, 
the recycled materials from our Vacu-
Fil systems even offer superior spin-
ning properties compared to the virgin 
material used in the tests – particu-
larly with regards to spinning breaks 
and lint formation. We offer our test 
system to customers and other inter-
ested parties for specific material and 
process tests.

➡ These are surprisingly positive 
results, considering you normally 
have to accept compromises when 
using recycled materials. How 
have you achieved this? What is so 
special about the VacuFil process?

Fundamentally, we use liquid-state 
polycondensation, which cleans more 
effectively than solid-state polycon-
densation processes. But the truly 
special feature with the VacuFil is, 
above all, our Visco+ component. With 
this, we have developed a unique vac-
uum filter system for viscosity build-
up and viscosity homogenization. We 
currently have a patent-pending here. 
Add to this the interaction with high-
end extrusion, large-area filtration and 
excellent degasification technology.

The right configuration of these units 
is absolutely decisive. We are proud 
that we have succeeded here, draw-
ing on our many years of extrusion 
and filtration expertise.

Matthias Schmitz and Dr Klaus Schäfer by the VacuFil test system at the 
company HQ in Remscheid.
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As a medium-sized German machine construction 
business, BB Engineering has been manufacturing 
components and systems for synthetic fiber and 

film production for more than 20 years.

For several years now, the company has been concentrat-
ing on recycling system development work.

We discussed just how the seemingly different business 
units interact and how the recycling business profits from 
the existing extrusion and spinning systems know-how 
with Dr Klaus Schäfer, Managing Director, and Mr Matthi-
as Schmitz, Head of Engineering Recycling Technology.

➡ Dr Schäfer, BB Engineering has its origins in 
the manufacture of extrusion and filtration systems 
for synthetic fiber spinning equipment. How did you 
come to open a new business unit dedicated to PET 
recycling?

You are fundamentally right. Our original business was, 
and remains, focused on components such as extruders 
and filters for processing the most diverse polymers into 
synthetic fibers, but also into films and on developing and 
distributing other products.

Soon, our portfolio was complemented by our own com-

pact spinning system – in the form of the VarioFil. Our ex-
truder and filters have also been used for rPET for many 
years now. We first supplied components for rPET back in 
2005.

For these reasons, PET recycling was not something com-
pletely new to us. In 2012, we unveiled the VarioFil type 
‘R’, which also spins rPET granulate into high-end yarn. 
And, in 2016, we went a step further with the type ‘R+’: the 
direct processing of bottle flakes using our compact spin-
ning system – in other words, recycling and spinning in a 
single step. The background to this was to dispense with 
the intermediate step of producing the granulate, hence 
saving lots of energy and cutting conversion costs, and to 
create high-quality POY from bottle flakes.

➡ What potential benefits do you see in the recycling 
of synthetic fibers?

Apart from the social responsibility of acting in a resource- 
and environmentally-friendly manner, we believe that recy-
cling fibers presents our customers with considerable com-
mercial opportunities. Firstly, there is production waste.

Despite spinning technology becoming ever better, there 
is always waste in the form of B-quality goods, caused by 
over-production and during start-up and retooling. Instead 

POLYESTER RECYCLING; HOW SPINNING AND RE-
CYCLING GO TOGETHER AT BB ENGINEERING

Matthias Schmitz, Head of Engineering Recycling Technology (left) and Dr Klaus Schäfer, 
Managing Director of BB Engineering GmbH (right).
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this great meeting on 14-18 June 2022, many textile tech-
nology leaders announced that they will launch many new 
technologies and machines that they produced during the 
pandemic period at ITM 2022. Thousands of profession-
al visitors will also have the opportunity to see the latest 
technological innovations closely at the ITM 2022 Exhibi-
tion.

In addition, we will hold our HIGHTEX 2022 Exhibition, 
which is the first and only exhibition in the field of non-
wovens and technical textiles in Turkey, simultaneously 
with ITM 2022. As you know, Turkey, which is among the 
most important suppliers of the world in the production of 
nonwoven fabrics, has proven its worth in protective prod-
ucts, especially during the pandemic period. When the de-
mand for protective products increased all over the world, 
Turkey became the center of nonwoven fabric supply by 
demonstrating its experience and power in this field.

Nonwoven manufacturers are waiting for the HIGHTEX 
2022 Exhibition to come together with the global players 
of the sector, invest in technology, and introduce their 
latest developed products. HIGHTEX 2022 Exhibition, 
where we will host the world’s leading technical textile and 
nonwoven manufacturers in Istanbul for 5 days, will host 
the latest products and production technologies of com-
panies operating in many sectors from medical textiles to 
hygienic textiles, from agricultural textiles to geotextiles.

Radianza™ fibre, the flagship acrylic fibre brand of Thai 
Acrylic Fibre Company (Aditya Birla Group), is now 

“bluesign® APPROVED” – making it the first and only 
acrylic fibre to get this certification.

This bluesign® APPROVED certification is another feather 
in the cap for Radianza™, which is now the only acrylic 
fibre which has Higgs MSI scores, Life Cycle Assessment 
(LCA) study and digital tracking & tracing facility.

The gel-dyeing technology behind Radianza™ is the key 
driver for its superior sustainability performance. Water 
pollution and water consumption are two of the biggest en-
vironmental problems facing the fashion industry and con-
ventional dyeing processes contribute immensely towards 
these two problems.

In gel-dyeing, the dye is absorbed in the fibre within 4-5 
seconds with close to zero discharge of unused dye and 
minimum requirement of water. The LCA study as well as 
the MSI scores show significant reduction of environmen-
tal impact while using Radianza™ fibre in place of conven-
tional acrylic fibre and processes.

bluesign® APPROVED articles go through a rigorous cer-
tification process by Bluesign Technologies ag – the orga-
nization behind the certification – and it certifies that these 
articles are produced in a resource conserving way with a 
minimum impact on people and the environment. “We are 
very proud of getting the bluesign® APPROVED certifica-
tion for Radianza™ fibre. It gives even more assurance to 
both our direct and downstream customers of a sustain-
ability index of their products made with Radianza™ fibre. 
It also shows our commitment to not only come up with 
more and more sustainable products for the industry, but 
also the length at which we will go to ensure that our cus-
tomers can safely claim the better environmental impact of 
their products”, says Thomas Varghese, Business Head – 
Textiles – Aditya Birla Group.

Thai Acrylic Fibre Co. Ltd., is also the only acrylic fibre 
company to be a bluesign® SYSTEM PARTNER.

RADIANZA™ FIBRE IS NOW 
BLUESIGN® APPROVED
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in Turkey will gain upward momentum 
in the coming years.

➡ Why textile exhibitions in Is-
tanbul are important and attract 
thousands of international buyers 
and exhibitors?

Istanbul is not only the largest city in 
Turkey in terms of population but also 
the capital of industry, commerce, 
finance, and culture. Continuing to 
be the forcing power of the Turkish 
economy today as it was in the past, 
Istanbul alone meets 32 percent of 
the country’s Gross National Prod-
uct. In addition, half of the exports 
and imports from Turkey are realized 
in Istanbul. Istanbul is in an advanta-
geous position for both textile exhi-
bitions and other organizations due 
to its ease of transportation, the ab-
sence of visa problems, and being in 
a very convenient location in terms of 
hosting international events.

As the historical and cultural texture 
of Istanbul, located at the crossroads 
of civilizations, and its impact on 
world trade, combined with the city’s 
advanced transportation opportuni-
ties and rich accommodation options, 
the best location to be preferred for 
large-scale global exhibitions emerg-
es.

For example, due to the geographi-
cal location of Istanbul, companies in 
both European countries and the rap-
idly developing Middle East, North Af-
rica, Turkic Republics, Balkans, and 
Asian countries prefer exhibitions in 
Istanbul. As a matter of fact, people 
living in these regions can reach Is-
tanbul after a short flight of about 3 
hours and visit the exhibitions.

On the other hand, many countries 
such as India, Pakistan, Bangladesh, 
Indonesia, Vietnam, Egypt, Algeria, 
Tunisia, Morocco, Iran, Uzbekistan, 
and Turkmenistan, which are the 
shining stars of the textile world with 
their great potential and production 
power, have visa agreements with 
Turkey. Another important issue that 

strengthens Turkey’s hand is its mis-
sion as a bridge between the East 
and the West. The fact that the textile 
manufacturers of countries that have 
visa problems on their way to Europe 
do not experience this problem when 
traveling to Istanbul reveals the im-
portance of the exhibitions in Istanbul.

In addition, Istanbul’s location at the 
center of world trade offers great con-
venience to the exhibitors and visitors 
who arrive for the exhibitions with its 
accommodation facilities as well as 
its historical and cultural attractions. 
Thanks to the proximity of the hotels 
to the fairgrounds, domestic and for-
eign visitors to the exhibitions in Is-
tanbul do not have any difficulties in 
terms of accommodation.

➡ How do you predict 2022 for 
exhibition and event sector?

The most important events that bring 
companies together with new busi-
ness opportunities are undoubted-
ly exhibitions. As you know, many 
exhibitions were postponed or can-
celed due to the pandemic crisis that 
affected the whole world in 2020. In 
2021, physical exhibitions started 
to be organized again by taking the 
necessary precautions and hygiene 
measures. Tuyap, the most success-
ful brand of exhibition organizations, 
hosted many successful exhibitions 
during the pandemic and raised the 

bar of success even higher with the 
measures it took to protect all exhib-
itors and visitors at the highest level.

I think that as a result of the rap-
id continuation of vaccination pro-
grams around the world, community 
immunity against coronavirus will be 
gained to a large extent in 2022, so 
that the exhibition organizations will 
completely normalize by next year. 
I also believe that the exhibitions to 
be held in the post-pandemic period 
will be much better and more active 
than in the old days. Because, in the 
long-lasting pandemic conditions, 
many companies focused on product 
development and new productions.

All of them look forward to bringing 
their products to market and intro-
ducing them to their customers face 
to face. Exhibitions are the most suit-
able environment for this. That’s why 
I think the exhibitions will be more 
lively than before. I can confidently 
claim that the exhibition industry will 
compensate for the negative effects 
of the pandemic in 2022.

At this point, the importance of the 
ITM 2022 Exhibition, which is one of 
the first major organizations where 
the textile industry will come together 
after the pandemic period, is increas-
ing even more. As a matter of fact, in 
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conditions, their strong infrastructure, 
and moreover, dynamic and quali-
fied workforce. While many countries 
were caught unprepared for the de-
mand for medical masks and protec-
tive clothing, Turkey did not experi-
ence any supply problems during the 
pandemic period with its diversity and 
flexibility in production.

Continuing to create added value for 
our economy with the production of 
surgical masks, protective suits, and 
overalls, Turkish Textile companies 
not only met the needs in our country 
but also responded to the mask and 
protective clothing demands from 
nearly 100 countries.

Continuing its upward momentum 
in exports, the Turkish textile indus-
try keeps on breaking records. In 
the January-August period of 2021, 
the sector achieved an export of 8.2 
billion dollars with an increase of 41 
percent compared to 2020 and 24 
percent compared to 2019. In August, 
the sector realized an export amount-
ing to 1 billion dollars with an increase 
of 36 percent compared to the same 
period of the previous year, reaching 
the highest August export figure of all 
time in Turkish history.

The ready-made clothing industry, 
which is among Turkey’s strategic 
sectors with its value-added produc-

tion, contribution to employment, and 
net foreign exchange income, has 
also stepped up to close 2021 with 
a record 19 billion dollars in exports. 
Increasing its exports and produc-
tion in the recent period, Turkey has 
increased its capacity utilization rate 
to 80% in the apparel and clothing 
industry. Expressing that their orders 
for the next 3-4 months are full, ex-
porters state that they have difficulty 
in keeping up with the demand.

This significant increase in textile ex-
ports also brings developments in the 
field of textile machinery. The Turkish 
textile machinery industry, which pro-
duces with the slogan of “domestic 
and national”, is closing the gap be-
tween import and export every day. 
Turkey is now one of the first 3 coun-
tries in the world, and the first country 
in Europe, which is capable of fast, 
dynamic, and high-quality production, 
especially in textile finishing.

Textile machinery export and import 
figures for 2021 demonstrate that 
Turkish manufacturers continue their 
investments even during the pan-
demic period. In the first 5 months 
of 2021, Turkey realized 361 million 
dollars of textile machinery exports 
with an increase of 52% compared 
to the same period of the previous 
year. In the first 5 months of 2021, it 
purchased machinery worth 692 mil-
lion dollars with an increase of 60.9% 
compared to the same period of the 
previous year.

In short, we can easily indicate that 
the post-pandemic trends in textile 
point to Turkey. If government sup-
ports and incentives continue, textiles 

Turkey is in an advantageous position especially in the production of 
masks and protective suits in many aspects such as its geographical loca-
tion, logistics network connections, production capacity, human resources, 

knowledge and skills.

ʼʼ

8



No. 66   December 2021

industry to the apparel industry as 
well. We joined hands to make IGM a 
world brand just like ITM. [/box]

In addition, Turkey, one of the largest 
textile manufacturers in the world, is 
among the top 5 countries in the ap-
parel and ready-to-wear sector. The 
capacity utilization rate in the apparel 
and clothing industry of Turkey, which 
has increased its exports and produc-
tion especially in the last period, has 
reached 80%. Due to Turkey’s ad-
vantageous geographical location, its 
proximity to the garment and ready-
made clothing buyers, especially Eu-
rope, causes leading world brands to 
prefer Turkish manufacturers.

Thanks to the IGM Exhibition, which 
will be held in Istanbul and will unite 
Europe and Asia, we wanted to bring 
together the ready-made clothing and 
apparel machinery industries, which 
have not been able to come together 
with their customers and visitors for a 
long time due to the pandemic.

At the IGM Exhibition, where all the 
technologies necessitated by ready-
to-wear and apparel manufacturers 
will be exhibited, thousands of prod-
ucts will be on display, from sewing 
machines produced with the latest 
technologies to high-performance 
embroidery machines, from ironing 
machines that perform several oper-
ations with computer control to press-
es, from pattern preparation systems 
to cutting machines.

Domestic and foreign ready-made 
clothing and apparel manufacturers 
who desire to establish a new pro-
duction facility or renew their existing 
facilities will be able to locate all the 
technologies they need at the IGM 
Exhibition.

Manufacturers pursuing high qual-
ity, fast and hassle-free production 
will have the opportunity to closely 
examine state-of-the-art technology 
machines. Company officials, who 
will have the opportunity to compare 
machine alternatives, will guide new 
investment decisions. We invite ev-
eryone, who does not want to miss 
this great meeting, to the IGM 2022 
Exhibition, which we will organize at 
Tüyap Fair and Congress Center be-
tween 8-11 September 2022.

➡ What is your prediction for 
number of exhibitors and visitors 
for IGM 2022? Which countries are 
your target market?

Turkey, being the meeting point of the 
world textile machinery industry due 
to the ITM Exhibitions, will host the 
leading brands of the garment ma-
chinery industry with IGM Exhibitions. 
Bringing together the garment ma-
chinery industry, ready-made cloth-
ing manufacturers, and investors, the 
IGM Exhibition will be the only and 
one of the largest meeting points of 
the industry in the world. As the IGM 
organization team, we will maintain 
the same practice and experience as 
we did in ITM exhibitions at IGM ex-

hibitions.

In this context, we will work on pro-
motion and procurement committees. 
We aim to attract as many companies 
as there are, which operate in the field 
of apparel manufacturing all over the 
world to Istanbul. I think that Istanbul, 
which acts as a bridge between the 
East and the West, will be a center 
of attraction for European and Asian 
sellers and buyers.

Embracing the entire garment and 
ready-to-wear industry with its wide 
and comprehensive participant pro-
file, technology and product variety, 
IGM Exhibition will host 500-600 do-
mestic and international exhibitors.

In addition, IGM Exhibition will host 
approximately 35,000 professional 
visitors and procurement committees 
from many parts of the world, from 
Europe to Asia, from the Middle East 
where there is no visa and travel bar-
rier, to North Africa, from the Balkans 
to the Turkic Republics.

➡ How do you evaluate Textile in-
dustry in Turkey after corona virus 
pandemic?

Turkish textile companies have be-
come the lifeblood of the Turkish 
economy with their confidence in 
supply during the pandemic, the ac-
tions they took rapidly in changing 
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tomers by prioritizing their needs and 
satisfaction. Continuing on its way 
with the mission of innovation and en-
trepreneurship, Teknik Fairs will keep 
up organizing international events 
that pave the way for the sector and 
shape the sector.

➡ Let us know about Teknik Fuar-
cilik exhibitions and conferences 
in textile sector?

Teknik Fairs Inc. is increasing its suc-
cess every year by organizing the 
ITM International Textile Machinery, 
HIGHTEX International Technical 
Textiles and Nonwoven Fair, and IGM 
Istanbul Garment Machinery, Spare 
Parts and Sub-Industry Exhibitions 
a world brand, carried out in partner-
ship with Tüyap Tüm Fairs Production 
Incorporation.

HIGHTEX International Technical 
Textiles and Nonwovens Fair, which 
was held simultaneously with the ITM 
Exhibition, has the distinction of being 
the first and only exhibition in Turkey 
and the region. In the HIGHTEX Ex-
hibition, which has been organized 
since 2005, which has become one of 
the most important markets of today, 
the cutting edge technological inno-
vations of the technical textiles and 
nonwovens industry are on display.

At the HIGHTEX Exhibition, which is 
the most important meeting point of 
the technical textiles and nonwovens 
sectors of the Middle East and East-
ern Europe, together with industry 
professionals, exhibitors, members of 
the press and guests, raw materials 
for technical textile and nonwoven, 
intermediate and final products and 
production technologies take place 
together.

Finally, the organizers of the ITM Ex-
hibition, Teknik Fairs Inc. and Tüyap 
Tüm Fairs Inc., cooperated for the 
garment machinery exhibition. We 
will organize the IGM Istanbul Ap-
parel Machinery, Spare Parts and 
Sub-Industry Exhibition, where we 
will convey our experience and knowl-
edge that enabled our success in ITM 
Fairs, at TÜYAP on September 8-11, 
2022.

At the IGM Exhibition, where all tech-
nologies used in apparel and ready-
made clothing production will meet; 
all technologies used in apparel and 
ready-to-wear production will take 
place from sewing to cutting, from 
ironing systems to packaging, from 
embroidery to printing. Also, logis-
tics services, hanger and storage 
systems, quality control machines, 
as well as all accessories used in 

production, from sewing thread to 
buttons and zippers, from fabric to la-
bels, will also be exhibited.

➡ Could you please explain more 
about IGM Exhibition? Why you 
decide to organize this event?

When we look at the global textile in-
dustry recently, especially consider-
ing the adverse effects of the global 
pandemic, we see that companies 
have started to turn to integrated fa-
cilities in order to reduce their costs. 
In other words, the raw material that 
enters the facilities as cotton comes 
out as a finished product (clothing). 
We know that many large textile com-
panies in the world’s largest textile 
exporting countries such as Bangla-
desh and Pakistan are turning to in-
tegration.

Here we understand that clothing 
has always been an integral part of 
textiles. When you look at the partic-
ipants of the ITM Exhibition, you will 
recognize that we have exhibitors 
engaged in the garment business. As 
Tuyap and Teknik Fairs, which co-or-
ganize the ITM exhibitions, which is 
one of the most important organi-
zations in the world in its field and 
raises the bar of success every year, 
we cooperated to carry this success 
momentum achieved for the textile 
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Teknik Fairs, which has more than 30 years of knowl-
edge and experience, was established to bring a 
new breath and new excitement to the exhibition 

sector. It has become one of the leading exhibition orga-
nizers in Turkey in a short time with its organizational abil-
ity in the international arena, strong customer relations, 
knowledge, exhibition experience, young, dynamic, and 
professional staff.

➡ Please let us know more details about Teknik 
Fuarcilik Exhibition company, history and success 
story?

Leading the founding of global brands through its publi-
cations and exhibitions organized for the textile industry, 
Teknik Fairs Inc. has been holding sectoral exhibitions 
and events in various regions of Turkey and in Istanbul 
since its establishment.

Teknik Fairs Incorporation, which has accomplished suc-

cessful organizations with the participation of internation-
al exhibitors and visitors, has become an indispensable 
partner of both exhibitors and visitors, taking into account 
the needs of its business partners and the sector.

Teknik Fairs, which has served tens of thousands of partic-
ipants in the events that it has organized, has cooperated 
with many exporter unions, universities and associations. 
More than 1 million visitors to our exhibitions witnessed 
the latest technological innovations and set up important 
commercial connections.

Publishing two distinguished magazines for the textile in-
dustry in addition to the exhibitions, Teknik Fairs follows 
the developments of domestic and foreign textile com-
panies with the monthly Tekstil Teknoloji Magazine. Non-
woven Technology Magazine, which is published every 3 
months, continues to be the first and only publication in 
terms of its content in Turkey.

Underlying the success of Teknik Fairs Organization lies 
its vision of providing the highest quality service to cus-

IGM ISTANBUL ; A BRAND NEW GARMENT 
MACHINERY EXHIBITION
Interview with Mr. Necip Güney –  CEO of Teknik Fuarcilik 
Exhibition company

By: Kohan Textile Journal

 The ITM International Textile Machinery Exhibition, which has been held at
 Tüyap Fair and Congress Center for 20 years, is among the top three most
 important exhibitions in the world. ITM Exhibitions, where state-of-the-art
 models and innovations in textile machinery and technologies are exhibited
 and world brands carry out product launches, are the most important
address where Big Ideas turn into technology and meet with global inves-
 tors. Organized every two years and growing by increasing the number of
 exhibitors and visitors at each exhibition, ITM, in its last exhibition held in
2018, broke a record with the participation of 1150 companies from 64 coun-
.tries and 59.000 visitors from 94 countries

ʼʼ
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02 - 04 JUNE 2020
INTERNATIONAL EXHIBITION OF TEXTILE INDUSTRY   

PORTUGAL

6000+ VISITORS | 150+ EXHIBITOR  
17+ COUNTRIES | 300+ B2B

BOOK YOUR STALL NOW: +905392346324   BEHNAM@BRIDGEXPO.COM



TRANSFORMING
THE WORLD

OF TEXTILES

Accelerating Industry Innovation
Through Collaboration

1,717
Exhibitors*
45 Countries

 
105,298
Visitorship*
136 Countries

 
220,000m 2

Gross Exhibition
Space*

*ITMA 2019 Statistics

//  Apply For Stand Space Now  //
 Learn more about what ITMA has to offer.

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

CONNECT WITH US
@ ITMA2023

CEMATEX ASSOCIATIONS SHOW ORGANISERSHOW OWNER

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

SYMATEX (Belgium)
TMAS (Sweden)
UCMTF (France)
VDMA (Germany) T: +65 6849 9368

E: info@itma.com

Be a part of the world’s largest textile and 
garment technology exhibition. Together we will 
shape the future of textiles and lead sustainable 
change in our world.

https://www.biancalani.com/en/textile-finishing-machinery/aquaria/
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