
مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی
سال۱۴ . شماره۶۷ . دی ۱۴۰۰ . قیمت ۸۰۰۰۰ تومان
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راهنمای سریع تبلیغات این شماره 
با کلیک برروی هر آگهی می توانید به صفحه مورد نظر بروید
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: تهران  دفتر 
24 خیابان دکتر بهشــتى ، خیابان پاکســتان ، کوى هشــتم ، پالك 

کدپســتى : 1531713913 صندوق پستى : 7458- 15875 

021 تلفن : ( 20 خط ) 88750618 - 
021 فاکس : 88741530 - 88750602- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

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

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

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

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

موکت هاى چاپى

 

شرکت
 آناهیتا

تولید کننده انواع منسوجات بی

بافت و پارچه های اسپان باند

گرماژ ۸-۲۰۰

قابلیت تولید به دو صورت آب جذب و آب گریز

خصوصیات مکانیکی بسیار مطلوب

در انواع رنگها با توجه به سفارش

آشنایی با منسوجات بی بافت و دستگاه های اسپان باند
 

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

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

مشخصات:

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

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

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

آب و رطوبت عمل میکند.

 

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

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

دستی اسپان باند اعالم می کند.

 
اطالعات تماس : ۰۹۱۲۰۶۰۲۹۲۳ سرکار خانم نظری 

 

تولید انواع ساک های

دستی اسپان باند

دسته پانچ دسته بند دار (عطف دار)

ته کاست

سه طرف کاست

ساک های سه تکه

ساک دستی با نخ جمع شو

ست های رومیزی و…

تولید انواع ساک های دستی اسپان باند



اطالعات بیشتر در سایت کاوان شیمی  ⇢
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اطالعات بیشتر در سایت هینزا شیمی  ⇢

http://hinzachemical.com/
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آسانسوری  ژاکارد شونهر ■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

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

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

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

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

موکت هاى چاپى

اطالعات بیشتر در سایت رنگدانه سیرجان  ⇢
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اطالعات بیشتر در سایت پیشگام رزین  ⇢

http://www.pishgamresin.com
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اطالعات بیشتر در مورد تکمیل فرش  ⇢
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اطالعات بیشتر در سایت اویوم تکستایل  ⇢
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فهرست
فرش Zenova و صادرات به بیش از ۴۴ کشور در رسارس جهان

فرش های اپیدار: مجموعه جدید REFORM DISCOVERY رشکت بلژییک

الیاف اکریلیک و کاربرد آن در صنعت فرش ماشیین

سیلینک کارخانجات نساجی را متحول یم کند
کارخانه نساجی و نخ خود را دیجیتایل و آینده را پیش بیین کنید ...

تولید روزانه بیش از 9500 مرت مربع لیبل فرش یا تشک 

اب ابالترین استاندارد در رشکت چاپ صنعیت پردیس

صنعت فرش و كفپوش در خاورميانه و آينده آن

گفتگو با جناب آقای مهندس رضا زارع مدیر عامل شرکت سیلینک

با حضوری که در صنعت نساجی داشتم متوجه شده ام که چقدر در زمینه 
آی تی ضعیف عمل شده است. چند شرکت فقط در زمینه های ...

شــرکت چــاپ صنعتــی پردیــس در ســال 1387 در زمینــه تولیــد لیبــل هــای 
حرارتــی فــرش و تشــک )کاالی خــواب( فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و اکنــون بــا 
توجــه بــه دانــش فنــی بدســت آمــده و راه انــدازی خطــوط تولیــد جدیــد و بــه روز 

قــادر بــه ارائــه لیبــل بــا اســتاندارد هــای بــاال مــی باشــد.

فــرش و کفپــوش یکــی از صنایــع درآمــدزا در جهــان 
آینــده  داریــم  قصــد  یادداشــت  ایــن  در  اســت. 
بــازه  در  را  خاورمیانــه  کفپــوش  و  فــرش  صنعــت 
ســالهای ۲۰۱۶ تــا ۲۰۲۶ ارزیابــی کنیــم. همچنیــن 

قصــد داریــم یــک تحلیــل عمیــق و روان......

۱۴

3۱
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چرا فرش  های جوت اینقدر محبوب هستند؟

رسمایه گذاری  بزرگ B.I.G. در فناوری جدید نخ های پیل آمید

2۱
25

GVA27 پنجاهمین سالگرد تولد خود را در سال 2۰2۱ جشن یم گیرد

37

۴6



چرا رنگ فرش تغییر یم کند؟

چمش تولیدکنندگان قالیچه ایراین به ابزارهای ژاپن در سایه تحریمها

رشکت پیشگام رزین پرتو اپد; توليد كننده روغن هاي 
اسپني فينيش

رســمی  فعالیــت  پــاد  پتــرو  رزیــن  پیشــگام  شــرکت 
خــود را از ســال ۱۳8۱ آغــاز کــرده و در زمینــه تولیــد 

رزیــن هــای آب پایــه،..

مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی
سال۱۴ . شماره۶۷ . دی 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 ۶۷. دی ۱۴۰۰

مدیر بازرگاین و روابط عمویم: محبوبه قایدی

نویسندگان و همکاران این شماره : فروغ 
امیر شیرزاد - مهلقا صدوقی - نارینه آذلبار 

-  محمدرضا انتظاری - فاطمه معتمدی سده - 
قاسم حیدری - بهروز عبایس - کامبیز مقرایض 
-  احسان اکرایم - عصمت غین زاده - مهندس 

شفیعی 

امور تبلیغات: محبوبه قایدی

طراحی و صفحه آرایی: استودیو کهن نگار

www.kohanjournal.com :وب سایت

info@kohanjournal.com:پست الکترونیک

آدرس: تهران صندوق 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

7۸

76

۸۰

آشنایی اب کارخانجات ريسنديگ و ابفنديگ سينا اتب کاشان

کاوان شیمی سورن تولیدکننده مواد کمیک و شیمیایی نساجی

رشکت هیزنا شیمی پیرشو در تولید انواع مواد شیمیایئ در 
صنعت نساجی

75

6۱

5۸

ــی  ــوجات خان ــای منس ــای اپرچه ه ــاب اول چاپگره ZIMMER انتخ
ــان در رسارس جه

56

فرش ماشیین ایران؛ صنعیت ارزآور و اشتغالزا

تــا ســال ۱۹۷۹ اســتفاده از فــرش بــه عنــوان کفپــوش 
فضاهــا، بــه انــدازهی امــروز مــورد اســتقبال نبــود و رواج 

آنچنانــی نداشــت. بعــد از ایــن ســال، فــرش دســتباف ....

6۴

IGM۸6 استانبول ; یک منایشگاه جدید برای ماشین آالت پوشاک

۸2منسوجات نبافته اسپان ابند چیست؟

۱۰5همه چیز در مورد اپرچه های سه بعدی دو جداره
۱۱۸طراحی سازماین، منودار واقعیت ها و اهداف سازماین

http://www.instagram.com/kohanjournal
http://www.instagram.com/kohanjournal


14مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰

برو به فهرست لیست آگهی

فرش Zenova و صادرات فرش  پمشی 
به بیش از ۴۴ کشور در رسارس جهان

Zenova مدیر کل رشکت فرش زنوا Melih Üçkardeş مصاحبه اب آقای

Zenova مدیر کل رشکت فرش زنوا Melih Üçkardeş آقای 

 ZENOVA بیشــتر  جزئیــات  از  لطفــاً 
پتانســیل های  و  تاریخچــه   ،CARPET

بگوییــد. برایمــان  آن 
تولیدکننــدگان  از  یکــی  بــه  زنــوا  فــرش  امــروز 
فــرش پشــمی تبدیــل شــده اســت چــرا  بــزرگ 
ــوط  ــات تولیــدی از مخل کــه در شــرکت مــا عملی
کــردن الیــاف، کاردینــگ، ریســندگی، رنگــرزی 
یکپارچــه  کامــاً  صــورت  بــه  نهایــی  بافــت  تــا 
انجــام می شــود. در طــول تمــام فرآیندهــا، مــا 
بــه طــور مــداوم در هــر مرحلــه محصــوالت را بــه 
صــورت دســتی بازرســی می کنیــم، چــه کیفیــت 
نــخ پشــمی باشــد، چــه دقــت در فرآینــد بافــت و 
یــا فــرش نهایــی. سیســتم مدیریــت کیفیــت مــا 
شــامل نظــارت دقیــق بــر تحــوالت در بخــش بــازار 
و اســتانداردهای دقیقــی اســت کــه امــکان حفــظ 
موقعیــت مــا در یــک محیــط رقابتــی فزاینــده را 

می کنــد. فراهــم 

مــا همیشــه انتظــارات مشــتریان خــود را بــرآورده 
می رویــم،  فراتــر  آنهــا  از  حتــی  یــا  می کنیــم 
فرآیندهــای  و  تکنیک هــا  بــر  مــداوم  طــور  بــه 
تولیــد خــود نظــارت می کنیــم و آنهــا را بهبــود 

مصاحبه: بهنام قاسمی

ZENOVA CARPET  یــک شــرکت خانوادگــی ریســندگی و قالــی بافــی اســت کــه از پــدر بــه پســر بــا انتقــال 
تجربــه در زمینــه بافــت و نــخ از ســال ۱۹۶۰ منتقــل شــده اســت. ایــن شــرکت از موفــق تریــن شــرکت هــای صــادر 

کننــده فــرش ترکیــه مــی باشــد.
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فرش های تافتینگ از جمله محبوب ترین و معروف ترین محصوالت زنوا هستند. 
ZENOVA بزرگترین تولید کننده فرش AXMINSTER در ترکیه است که 

AXMINSTER  ۱۶ رنگ با ظرفیت ۱ میلیون متر مربع در سال تولید می کند.

از انــواع محصــوالت تولیــدی خــود 
برایمــان بگوییــد، چــه نــوع فــرش و 

می کنیــد؟ تولیــد  کفپوشــی 
ZENOVA بزرگتریــن تولیــد کننــده فــرش 
در   )AXMINSTER( آکسمینســتر  پشــمی 
  AXMINSTER ترکیه است که فرش های
۱۶ رنــگ بــا ظرفیــت ۱ میلیــون متــر مربــع در 
ســال تولیــد می کنــد. مــا تنهــا از بهتریــن 
مــواد اولیــه و از طیــف وســیعی از نخ هــای 
اســتفاده  نیوزیلنــدی  و  بریتانیایــی  پشــم 

می کنیــم.

الیــه پشــتی مــورد اســتفاده مــا یکــی دیگــر 
بــا  فــرش  ســاخت  در  حیاتــی  عناصــر  از 
بهتریــن کیفیــت ممکــن اســت. الیــه پشــت 
طبیعــی  جــوت  و  پنبــه  از  مــا  تخصصــی 
بهتریــن  انتخــاب  اســت.  شــده  ســاخته 
اجــزای اصلــی فقــط شــروع کار اســت. مــا 
اســتخدام  را  کارکنــان   بهتریــن  همچنیــن 
ســاخت  اســرار  بــا  را  آنهــا  و  می کنیــم 
فرش هــای پشــمی AXMINSTER توانمنــد 

. می کنیــم

اســاس  بــر  را  سفارشــی  طرح هــای  مــا 
تولیــد  خــود  مشــتریان  خــاص  نیازهــای 
بــه  منجــر  انعطاف پذیــری  ایــن  می کنیــم. 
بــرای  فــرد  بــه   منحصــر  طرح هــای  ایجــاد 
هتــل  هــای  ســلطنتی،  اقامتــگاه  هــای 
مشــهور، نمایشــگاه ها و خانه هــای باشــکوه 

اســت. شــده 

فرش هــای تافتینــگ از جملــه محبوب تریــن 
و معروف تریــن محصــوالت زنــوا هســتند. 
خــام  مــواد  و  تولیــد  جدیــد  روش هــای 
بــه مشــتریان  مــا  توســط  اســتفاده  مــورد 
شــامل  بیشــتری  طراحــی  انتخاب هــای 

را  صنعــت  اســتانداردهای  می دهیــم، 
رعایــت می کنیــم و در عیــن حــال باالتریــن 
ایجــاد می کنیــم،  را  تولیــد  اســتانداردهای 
تخصــص کارکنــان خــود را از طریــق آمــوزش 
و بهبــود محیــط کار افزایــش می دهیــم و 

می کنیــم.  تعییــن  را  مســئولیت ها 
مــوارد  ایــن  بــه  پایبنــدی  بــر  پیوســته  مــا 
آنهــا را توســعه  نظــارت می کنیــم و دائمــاً 
می دهیــم. بــرای ایــن منظــور، مــا در حــال 
 )BSI( کار بــا موسســه اســتاندارد بریتانیــا

۲۰۱5 هســتیم. و   ۹۰۰۱  ISO بــرای 
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مجموعه هــای متنوعــی از رنــگ و الگــو را ارائــه می دهــد. همچنیــن 
روش هــای تولیــد مــا امــکان اســتفاده از الیــاف طبیعــی و مصنوعــی 

یــا ترکیبــی از آنهــا را فراهــم می کنــد.

بــا بیــش از 5۰ ســال تجربــه ریســندگی پشــم، محصــول اصلــی 
نــخ مــا، الیــاف پشــم خالــص نیوزلنــد یــا بریتانیــا بــا کیفیــت بســیار 
بــاال بــرای مشــتریان و تولیــدات فــرش مــا اســت. در ZENOVA مــا 
از جدیدتریــن تجهیــزات و روش هــای تولیــد اســتفاده می کنیــم تــا 
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه اســتانداردهای بــاالی ســخت گیرانه مــا 
در تمــام محصــوالت تولیــدی حفــظ می شــود. همچنیــن فنــاوری و 
دانــش جدیــد، توانایــی پــردازش نخ هــا را تقویــت کــرده اســت. مــا 
تنــوع زیــادی از نخ هــای پشــمی مخلــوط و آنتــی اســتاتیک را ارائــه 

می دهیــم.

چنــد درصــد از محصــوالت شــما روانــه بــازار صــادرات 
کجاســت؟ شــما  صــادرات  اصلــی  مقصــد  می شــود؟ 
ZENOVA در حــال حاضــر بیــش از ۸۷ درصــد از تولیــدات خــود 
را بــه بیــش از ۴۴ کشــور در سراســر جهــان صــادر می کنــد. مــا از 
شــرکای تجــاری خــود در سراســر جهــان شــهرت برجســته ای بــرای 
کیفیت و خدمات خود به دست آورده ایم و با بزرگترین برندهای 
هتــل در سراســر جهــان شــریک هســتیم. بیشــتر فرش هــای مــا بــه 
بریتانیــا، آمریــکا، آلمــان، اســترالیا، کشــورهای اســکاندیناوی و 

بــدون شــک منطقــه خلیــج فــارس صــادر می شــوند.

صنعــت فــرش و کفپــوش را پــس از همه گیــری چگونــه 
ارزیابــی می کنیــد؟

برخــی افــراد امیدوارنــد کــه بــرای بقــای مالــی بــه شــرایط عــادی 
بــه  بزرگــی  تغییــرات  داریــم  انتظــار  مــا  حــال  ایــن  بــا  بازگردنــد. 
ویــژه درکفپوش هــای پذیرایــی رخ دهــد. رشــد چشــمگیر صنعــت 
ســاختمان و توســعه روزافــزون مجتمع هــای مســکونی و تجــاری 
بــه ویــژه در اقتصادهــای در حــال توســعه در ۲ ســال اخیــر همــراه 
بــا شهرنشــینی ســریع، بــازار را بــه ســمت رشــد ســوق خواهــد داد.

بــه عنــوان یــک متخصــص، صنعــت فــرش و کفپــوش 
خاورمیانــه را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ چــرا منطقــه 
حائــز  فــرش  صنعــت  در  آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه 

هســتند؟ اهمیــت 
در سراســر  خــوب  توزیــع  بندرهــای  وجــود  دلیــل  بــه  خاورمیانــه 
جهــان، همــراه بــا هزینــه کــم انــرژی و نیــروی کار و همچنیــن در 
دســترس بــودن مــواد خــام و قــدرت ســرمایه گــذاری، بــه منطقــه 
گرانشــی در صنعــت تولیــد فــرش جهانــی تبدیــل شــده اســت. 
همچنیــن بــه ســهم بــازار خــود اجــازه می دهــد تــا بــه روشــی ســالم 
رشــد کنــد. اکنــون خاورمیانــه چهارمیــن تولیدکننــده بــزرگ فــرش 
در جهــان اســت و انتظــار مــی رود طــی پنــج ســال آینــده بیــن ۱۰ تــا 

۲5 درصــد رشــد کنــد.

ــه دلیــل وجــود بندرهــای توزیــع خــوب  ــه ب خاورمیان
در سراســر جهــان، همــراه بــا هزینــه کــم انــرژی و 
نیــروی کار و همچنیــن در دســترس بــودن مــواد خام 
و قــدرت ســرمایه گــذاری، بــه منطقــه گرانشــی در 
صنعــت تولیــد فــرش جهانــی تبدیــل شــده اســت. 
می دهــد  اجــازه  خــود  بــازار  ســهم  بــه  همچنیــن 
تــا بــه روشــی ســالم رشــد کنــد. اکنــون خاورمیانــه 
چهارمیــن تولیدکننــده بــزرگ فــرش در جهــان اســت 
ــا  ــن ۱۰ ت ــده بی ــج ســال آین و انتظــار مــی رود طــی پن

۲۵ درصــد رشــد کنــد.



مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰ 17

برو به فهرست لیست آگهی

کوویــد ۱۹ بــه مــا نشــان می دهــد 
کــه بایــد بیشــتر بــه پایــداری و 
تکیــه کنیــم،  محصــوالت ســبز 
پایــداری  می توانیــم  چگونــه 
بهبــود  را  فــرش  صنعــت  در 
مفهــوم  بــرای  آیــا  ببخشــیم؟ 
پایــداری، برنامــه ای در کارخانــه 

داریــد؟ خــود 
مــا همیشــه بــه مشــتریان خــود مــی 
را  پشــم  مــا   ZENOVA "در  گوییــم 
دوســت داریــم" زیــرا ۹5٪ محصــوالت 
مــا از پشــم طبیعــی گوســفند اســت 
بــرای  و  اســت  پایــدار  منبعــی  کــه 
را  ســبز  زندگــی  ســبک  کــه  کســانی 
دنبــال می کننــد، انتخابــی مناســب و 
عالــی اســت. مــا همچنیــن معتقدیــم 
کــه فــرش پایــدار تنهــا تشــکیل شــده از 
مــواد پایــدار نیســت، بلکــه الزم اســت 

پایــدار باشــد. کل فرآینــد تولیــد آن 

مــا اســتانداردهایی بــی نظیــر و کیفیت 
بــاالی خدمــات را بــه همــه مشــتریان 
خــود ارائــه می دهیــم. مــا معتقدیــم کــه 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــد و بای ــن امــر می توان ای
را  زیســت  محیــط  کــه  شــود  انجــام 

حفــظ و ارتقــاء بخشــد.
از  بهره گیــری  بــا  مــا  تولیــد  فرآینــد   
الزم،  تخصص هــای  و  مهارت هــا 
می رســاند.  حداقــل  بــه  را  ضایعــات 
کاهــش  اصــول  اجــرای  مــا  هــدف 
ضایعــات، اســتفاده مجــدد و بازیافــت 
مــواد اســت. بــرای ایــن منظــور، مــا یک 
سیاســت زیســت محیطــی را توســعه 
سیســتم  یــک  توســط  کــه  داده ایــم 
مدیریــت زیســت محیطــی طراحــی و 
پشــتیبانی شــده اســت و تعهــد مــا بــه 
بهبــود عملکــرد زیســت محیطــی را بــه 

می دهــد. شــرح  تفصیــل 

هتل HILTON شهر تاشکنت 
ازبکستان

شــهر   RADISSION BLUE هتــل 
صعــودی عربســتان  جــده 

 SILVERBIRCH OMAGH هتل
انگلستان

 IC GREEN PALCE KUNDU هتــل
شــهر آنتالیــا

 VOCO AL KHOBAR هتل
عربستان صعودی

هتل IVEAGH GARDEN ایرلند

هتل WARNER BROS دبی

ZENOVA CARPET نمونه هایی از پروژه های شرکت زنوا

هتل VOCO IHG عربستان صعودی



اطالعات بیشتر در سایت  فرش آراد  ⇢

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


http://www.technotex.ir


20مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰

برو به فهرست لیست آگهی

گروه بین امللیل 
 BEAULIEU
قیمت های 

کفپوش های خود را 
افزایش یم دهد

تحریریه مجله کهن
گــروه بیــن المللــی Beaulieu افزایــش قیمــت جهانــی را بــرای همــه 
برندهــای محصــوالت کفپــوش خــود اعــام کــرده اســت تــا در ســه ماهــه 
چهــارم ســال ۲۰۲۱ و ســه ماهــه اول ســال ۲۰۲۲ یــا در صــورت اجــازه 

شــرایط قــرارداد اعمــال شــود.

Wim Coppens، معــاون ایــن گــروه می گویــد »در طــول ســال ۲۰۲۱، 
ســعی کرده ایــم تاثیــر تــورم هزینــه عمومــی مــواد خــام، لجســتیک و 
انــرژی را بــر مشــتریان خــود محــدود کنیــم. بــا ایــن حــال، ایــن هزینه هــا 
بــه طــور قابــل توجهــی در نیمــه دوم ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت و 
مــا را مجبــور بــه افزایــش قیمــت بیشــتر از معمــوالً ۸٪ بســته بــه منطقــه 
و خــط تولیــد، طــی ســه ماهــه آخــر ســال جــاری و تــا ســال ۲۰۲۲ کــرده 
اســت. نماینــدگان فــروش در حــال حاضــر بــا مشــتریان خــود در تمــاس 
هســتند تــا آنهــا را از تغییــرات قیمــت در سفارشــات خــاص خــود مطلــع 

کننــد.

ارتجاعــی،  کفپوش هــای  در  پیشــرو  کننــده  تولیــد  یــک   B.I.G
کفپوش هــای ســخت، فــرش و موکت هــای تافتینــگ، نمــد ســوزنی و 
چمــن مصنوعــی در اروپــا، آمریــکای شــمالی، روســیه-CIS و اســترالیا 
اســت. برندهــا و مشــاغل کفپــوش کــه بخشــی از B.I.G  هســتند، 
 BerryAlloc، Beauflor، Orotex، Real، Carus، از  عبارتنــد 

.Beaulieu Mats و   Ideal، Turfgrass

Beaulieu گروه بین المللی
شــیمیایی  مــواد  جهانــی  متخصــص    Beaulieu المللــی  بیــن  گــروه 
خــام )پلیمرهــا(، راه حل هــای نیمــه تمــام مهندســی شــده )نــخ، الیــاف، 
منســوجات فنــی( و پیشــرو در طیــف گســترده ای از کفپوش هــا بــرای 
لمینــت،  پلنــک،  وینیــل  رول،  )وینیــل  تجــاری  و  بازارهــای مســکونی 
پارکــت، فــرش، نمــد ســوزنی، چمــن مصنوعــی و حصیــر( و همچنیــن 

پارچه هــای مــورد اســتفاده در لــوازم خانگــی اســت.
BIG کــه دفتــر مرکــزی آن در بلژیــک واقــع اســت، ۴۷۰۰ کارمنــد در 
اوراســیا،  گــروه، در ۱۷ کشــور در سراســر  ایــن  سراســر جهــان دارد. 
بــه  کشــور   ۱۴۰ در  و  دارد  تولیــدی  واحدهــای  اقیانوســیه  و  آمریــکا 

می دهــد. ارائــه  خدمــات  خــود  مشــتریان 
 BIG گردشــی مالــی بــه ارزش ۱/۷ میلیــارد یــورو در ســال ۲۰۲۰ گــزارش 

کــرده اســت.
در گــروه بیــن الملــل Beaulieu، مــا بــا هــدف و اشــتیاق بــرای ســاختن 
آینــده فعالیــت می کنیــم. روحیــه کارآفرینــی و جــاه طلبــی مــا، محــرک 
کننــدگان،  تامیــن  کارکنــان،  مشــتریان،  بــرای  دائمــی  افــزوده  ارزش 

ســهامداران و جامعــه ای اســت کــه در آن فعالیــت می کنیــم.
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چرا فرش  های جوت اینقدر 
محبوب هستند؟

در ســال های اخیــر، فرش هــا و قالیچه هــای الیــاف طبیعــی محبوبیــت زیــادی پیــدا کرده انــد. بــا افزایــش عالقــه 
بــه پایــداری و ســاختمان ها و دکوراســیون ســازگار بــا محیــط زیســت، فرش هــا و قالیچه هایــی کــه از منابــع 

تجدیدپذیــر ســاخته شــده اند، بــا تقاضــای فزاینــده ای روبــرو شــده اند.

فرش جوت و مزایا و معایب آن...

الیــاف  قالیچه هــای  و  فرش هــا  اخیــر،  ســال های  در 
طبیعــی محبوبیــت زیــادی پیــدا کرده انــد. بــا افزایــش 
دکوراســیون  و  ســاختمان ها  و  پایــداری  بــه  عاقــه 
ســازگار بــا محیــط زیســت، فرش هــا و قالیچه هایــی 
بــا  شــده اند،  ســاخته  تجدیدپذیــر  منابــع  از  کــه 

شــده اند. روبــرو  فزاینــده ای  تقاضــای 

طبیعــی  الیــاف  فــرش  گزینه هــای  از  یکــی  جــوت 
جــوت  اســت.  بین المللــی  کفپوش هــای  در  موجــود 
در  عمدتــاً  کــه  اســت  ارگانیــک  گیاهــی  لیــف  یــک 
هنــد و بنــگادش رشــد می کنــد و محبوبیــت آن در 
حــال افزایــش اســت. ظاهــر طبیعــی جــوت گزینــه ای 
ــه  ــرای اکثــر ســبک های داخلــی اســت و اگــر ب ــی ب عال
جــوت  فــرش  می دهیــد،  اهمیــت  پایــداری  موضــوع 

انتخــاب مناســبی بــرای شــما اســت.

فــرش  جــوت زیبایــی طبیعــی ذاتــی را بــه هــر فضایــی 
کــه در آن اســتفاده  شــوند ارائــه می دهــد. مانــدگاری 
جــوت - ماننــد کنــف یــا کتــان - بــه شــکل بافتــه شــده 
ماننــد یــک فــرش، عمــر مفیــدی بــه آن می بخشــد. 
در حالیکــه جــوت نســبتاً نیــاز بــه نگهــداری نــدارد، 
بــرای  را  آن  کــه  دارد  کمــی  مراقبتــی  ماحظــات 

ایــده آل می کنــد. برخــی مکان هــا  در  اســتفاده 

در  داغ  موضوعــی  جــوت  فــرش  
هســتند،  داخلــی  طراحــی  جامعــه 
امــا آیــا واقعــا ارزش ســرمایه گــذاری 

دارنــد؟
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فــرش جــوت را می تــوان در اتــاق نشــیمن، اتــاق غذاخــوری، 
ــاق خــواب و راهــرو قــرار داد. ایــن فرش هــا احســاس گرمــی  ات
بــه  امــا  نیــز عالــی هســتند.  کــرده و در جــذب صــدا  ایجــاد 
ــرای اســتفاده در محیط هــای  ــا ب خاطــر داشــته باشــید کــه آنه
بــا ترافیــک زیــاد مناســب نیســتند، بنابرایــن فــرش جــوت را 
فقــط در مناطــق کــم تــردد قــرار دهیــد تــا دوام بیشــتری داشــته 

باشــند.

جوت چیست؟
جــوت نوعــی گیــاه اســت کــه در آســیا یافــت می شــود و بعــد از 
انجــام مراحــل فــراوری بــه نــخ تبدیــل شــده و ســبس بــه صــورت 
فــرش بافتــه می شــود. ایــن مــاده یــک لیــف طبیعــی و گیاهــی 
اســت کــه از گیــاه جــوت ســاخته شــده اســت. ایــن گیــاه بیشــتر 
در شــبه قــاره آســیا یافــت می شــود و الیــاف آن بــادوام هســتند 
و اخیــراً بــرای اســتفاده در فــرش محبــوب شــده اســت. جــوت 
همچنیــن بــه عنــوان الیــاف طایــی شــناخته می شــود، بخــش 

چوبــی مرکــزی ســاقه گیــاه اســت.
بنابرایــن، آنهــا از ســلولز و لیگنیــن تشــکیل شــده اند. هنگامــی 
کــه ســاقه گیــاه قطــع می شــود، فرآینــد جالبــی بــرای تبدیــل آن 
بــه لیــف انجــام می شــود. پــس از برداشــت، ســاقه ها عمــداً 
ــا حرکــت آهســته( قــرار  بــه مــدت چنــد هفتــه در آب جــاری )ب
می گیرنــد. ایــن عمــل موجــب از بیــن رفتــن راحت تــر پوشــش 
الیــاف جــوت می شــود. ســپس ایــن الیــاف تقســیم شــده بیشــتر 

پــردازش می شــوند تــا آنهــا را بــه نــخ جــوت تبدیــل کننــد.

۱۰ مزیت خرید فرش جوت:
۱. فرش هــای جــوت، ارزان و بــادوام هســتند و بــه راحتــی تمیــز 
مطابــق  کفپوش هایــی  می خواهیــد  اگــر  بنابرایــن  می شــوند. 
مــد روز و مقــرون بــه صرفــه در خانــه خــود داشــته باشــید، 

ــرای شماســت. ــن انتخــاب ب فــرش جــوت بهتری

۲. فرزنــدان شــما می تواننــد بــدون آســیب رســاندن بــه خــود بــر 
روی آن بــازی کننــد. همچنیــن حتــی زمانــی کــه مــواد مختلــف 
از غــذا گرفتــه تــا نوشــیدنی را بــر روی آن بریزنــد، رنــگ خــود را 

حفــظ می کنــد.

۳. فرش هــای جــوت بــه راحتــی تمیــز می شــوند. بــرای تمیــز 
کــردن آن، بــه ســادگی می توانیــد گاهــی جاروبرقــی بکشــید 
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پــاک  بــا اســفنج  و ســپس لکه هــای آن را 
کنیــد.

هســتند  آب  ضــد  جــوت  فرش هــای   .۴
می شــوند  شســته  خانــه  در  راحتــی  بــه  و 
زیــرا ماننــد فرش هــای دیگــر آب را جــذب 
می توانیــد  شستشــو  هنــگام  نمی کننــد. 
گــرم  آب  بــا  مــواد شــوینده  یــا  از صابــون 

کنیــد. اســتفاده 

5. فرش هــای جــوت بــرای کســانی کــه بــه 
مناســب  بســیار  دارنــد  حساســیت  پشــم 
ســاخته  طبیعــی  الیــاف  از  زیــرا  اســت 

شــده اند.

کــه فرش هــای جــوت ٪۱۰۰  آنجایــی  از   .۶
و  بــادوام  هســتند  تجدیدپذیــر  منبــع  از 
بــاالی  دوام  دلیــل  بــه  هســتند.  مانــدگار 
بــدون  ســال ها  می توانیــد  جــوت،  فــرش 
توســط  فــرش  شــدن  خــراب  از  نگرانــی 
بچه هــا یــا حیوانــات خانگــی از آن اســتفاده 

کنیــد.

و  رنگ هــا  در  جــوت  قالیچه هــای   .۷
طرح هــای مختلفــی وجــود دارنــد کــه بســته 
بــه ســلیقه خــود می توانیــد از میــان آنهــا 
دلیــل  بــه  جــوت  فــرش  کنیــد.  انتخــاب 
ــاق  ــه ات ــای خــود ب رنگ هــا و نقش هــای زیب

شــما کمــک می کنــد تــا شــیک و ظریــف بــه 
ــه شــما را  ــوع فــرش خان نظــر برســد. ایــن ن

می کنــد. پذیراتــر  مهمانــان  بــرای 

اندازه هــای  در  جــوت  فرش هــای   .۸
مختلفــی موجــود هســتند تــا بتوانیــد آنهــا 
را بــا مبلمــان اتــاق نشــیمن خــود هماهنــگ 

کنیــد.

۹. فرش هــای جــوت از تجمــع کثیفــی و گــرد 
و غبــار در خانــه جلوگیــری می کننــد زیــرا در 
برابــر آب مقــاوم هســتند. در مقایســه بــا 
ــی  ــه راحت مــواد فــرش مصنوعــی، کثیفــی ب

ــر روی مــواد جــوت نمی چســبد. ب

محیــط  دوســتدار  جــوت  هــای  فــرش   .۱۰
زیســت هســتند. جــوت یــک مــاده طبیعــی 
و ســازگار بــا محیــط زیســت اســت کــه بــرای 

زندگــی ســالم مناســب اســت.

۱۰ عیب خرید فرش جوت:
۱. معمــوالً وزن فــرش جــوت در مقایســه بــا 
ســایر فرش هــای پشــمی یــا پنبــه ای کم تــر 
اســت. ایــن امــر باعــث می شــود دوام آن 
بــرای مناطــق بــا ترافیــک ســنگین و آب و 
هــوای مرطــوب کمتــر باشــد. بــه ایــن ترتیــب 
اگــر بــه دنبــال ســرمایه گــذاری بلندمــدت 
جــوت  فــرش  اســت  ممکــن  هســتید، 

بهتریــن گزینــه نباشــد.

۲. قالیچه هــای جــوت بــه خوبــی در برابــر 
آنجایــی  از  و  نمی کننــد  ســایش مقاومــت 
پارگــی  و  ســاییدگی  مســتعد  بیشــتر  کــه 
هســتند، تمیــز کــردن منظــم می توانــد عمــر 

آنهــا را کاهــش دهــد.

گرفتــن  قــرار  اثــر  در  جــوت  فرش هــای   .۳
در معــرض نــور خورشــید یــا حتــی برخــی 
کــم  راحتــی  بــه  پاک کننده هــای شــیمیایی 
مســتعد  مناطــق  بــرای  و  می شــوند  رنــگ 
ترافیــک ســنگین بــه انــدازه کافــی مقــاوم 

نیســتند.

۴. جــوت مــاده چنــدان خوشــایندی بــرای 
ــه  ــن ب نشســتن نیســت و خشــن اســت. ای
ایــن معنــی اســت کــه بایــد یــک پــد زیــر 
از  بتوانیــد  تــا  کنیــد  انتخــاب  خــود  فــرش 

مزایــای الیــی راحــت لــذت ببریــد.

عنــوان  بــه  می تــوان  جــوت  فــرش  از   .5
ــرای مکان هــای  ــادری اســتفاده کــرد امــا ب پ

آمــد توصیــه نمی شــود. و  رفــت  پــر 

از  گران تــر  جــوت  فرش هــای   .۶
جایگزین هــای دیگــر هســتند، بنابرایــن اگــر 
بــه دنبــال مقــرون بــه صرفــه تریــن گزینــه بــا 
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نگهــداری کمــی هســتید، بــه طــور کلــی از 
کنیــد. اجتنــاب  فــرش  نــوع  ایــن  خریــد 

۷. فرش هــای جــوت نیــز اگــر بــه درســتی 
نگهــداری نشــوند می تواننــد خطراتــی بــرای 
ســامتی ایجــاد کننــد. بــه ســادگی بــا آفــات 
آلــوده می شــوند و درمــان آســیب آنهــا حتــی 

ســخت تر اســت.

۸. فرش هــای جــوت پــرز متوســطی دارنــد 
دارنــد،  کمــی  تــردد  کــه  مناطقــی  بــرای  و 
ماننــد راهروهــا، انتخابــی عالــی هســتند. 
کار  میــزان  بــه  کــه  زمانــی  تــا  همچنیــن 
اضافــی مــورد نیــاز آنهــا اهمیتــی ندهیــد، 
آشــپزخانه  و  در حمــام  آن هــا  از  می تــوان 
هــم اســتفاده کنیــد. بــا ایــن حــال توصیــه 
می شــود فــرش جــوت در قســمت هایی کــه 
صرفــاً جنبــه تزئینــی دارنــد و مــورد اســتفاده 

نیســتند، قــرار داده شــود.

۹. جــوت مــاده ای اســت کــه می توانــد هــم 
بــه عنــوان کفپــوش و هــم بــه عنــوان فــرش 
ــه ایــن ترتیــب می توانیــد  اســتفاده شــود. ب
بــرای خریــد یــک فــرش جــوت بزرگتــر اقــدام 
را  امــکان  ایــن  بــه شــما  کنیــد. همچنیــن 
می دهــد کــه فرش هــای کوچک تــر را کنــار 
هــم بچینیــد تــا کل یــک مســاحت را فــرش 
کنیــد. امــا بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه 
ــازک هســتند، بنابرایــن شــما  آنهــا بســیار ن
خانــه  از  منطقــه ای  هــر  در  آنهــا  از  نبایــد 
اســتفاده  دارد  زیــادی  ترافیــک  کــه  خــود 

کنیــد.

۱۰. مــواد شــیمیایی ماننــد عطرهــا و مــواد 
شــوینده جــذب فــرش جــوت می شــوند و بــه 
همیــن دلیــل نســبت بــه ســایر انــواع فــرش 
نیــاز بــه شستشــوی بیشــتری دارنــد. اگرچــه 
شســتن آنهــا خیلــی ســخت نیســت: فقــط 
بایــد از آب گــرم، مــواد شــوینده مایــم و 
یــک اســفنج اســتفاده کنیــد. اجــازه دهیــد 
را  آنهــا  اگــر  زیــرا  شــوند  خشــک  هــوا  در 
در خشــک کــن قــرار دهیــد ممکــن اســت 

جمــع شــوند.

معایب فرش جوت
اســت،  بــادوام  لیفــی  جــوت  حالیکــه  در 
نــوع  هــر  بــرای  حــل  راه  بهتریــن  همیشــه 
فرشــی نیســت. از آنجایــی کــه جــوت لیفــی 
طبیعــی اســت، کامــاً جــاذب اســت. ایــن 
بــدان معنــی اســت کــه اســتفاده از آن در 
یــک محیــط مرطــوب بــه عنــوان مثــال حمام 
اســت  ممکــن  زیــرا  نیســت،  بحــث  قابــل 
کپــک زده یــا از بیــن بــرود. در حالیکــه گــرد 
و غبــار بــه راحتــی بــر روی فــرش جوت ظاهر 
قســمت  در  را  الیافــی  فــرش  نمی شــود، 
پایینــی خــود بــه جــا مــی گــذارد، همانطــور 
کــه وقتــی فــرش را بــرای تمیــز کــردن جابجــا 

می کنیــد مشــهود اســت.

مراقبت و نگهداری
یــک جــارو برقــی ســاده، گــرد و غبــاری را کــه 
ممکــن اســت در بافــت فــرش جمــع شــود، 
از بیــن می بــرد. می توانیــد در چنــد جهــت 
جاروبرقــی بکشــید تــا زباله هــای بیشــتری 
زیبایــی  و  بــودن  مفیــد  و  شــود  برداشــته 
دارای  فــرش  اگــر  شــود.  طوالنــی  فــرش 
از جــارو کشــیدن  اســت،  اتصــال دهنــده 
آن  عمــر  افزایــش  بــرای  دوخــت  محــل 

کنیــد. خــودداری 
فــرش  فرش هــا،  دیگــر  انــواع  خــاف  بــر 
کــرد،  تمیــز  بخــار  بــا  نمی تــوان  را  جــوت 
خــراب  را  آن  اســت  ممکــن  رطوبــت  زیــرا 
شــود.  آن  زدن  کپــک  بــه  منجــر  یــا  کنــد 

لکه بــر  پاک کننده هــای  و  قالی شــویی ها 
زیــرا  هســتند،  بیهــوده  جــوت  بــرای  نیــز 
یــا  شــدن  لکــه دار  موجــب  اســت  ممکــن 
تغییــر رنــگ تن هــای طبیعــی فــرش شــوند. 
قــرار گرفتــن مــداوم در معرض نور خورشــید 
نیــز ممکــن اســت موجــب کــم رنــگ شــدن 
فــرش شــود. اگــر فــرش جــوت را در مکانــی 
آفتابــی قــرار داده ایــد، آن را بچرخانیــد تــا 
ــر  ــه طــور یکنواخــت ب ــور در طــول زمــان ب ن

بگــذارد. تأثیــر  آن 

فرش هــای جــوت قابــل شستشــو هســتند. 
می تــوان آنهــا را بــر روی یــک ســطح صــاف 
قــرار داده و بــه آرامــی لکه هــای آنهــا را تمیــز 
کــرد. همچنیــن می تــوان از مــواد شــوینده 
مایــم بــرای شستشــوی آنهــا اســتفاده کرد. 
توصیــه  جــوت  فرش هــای  خشکشــویی 
ــرا الیــاف جــوت ممکــن اســت  نمی شــود زی
شــکننده شــوند. همچنیــن بــه دلیــل قــرار 
گرفتــن مــداوم در معــرض مــواد شــیمیایی 
در حیــن شستشــو باعــث کــم رنــگ شــدن 
یــا تغییــر رنگ هــا و تضعیــف ســاختار فــرش 

می شــود.
نــور  زیــر  در  جــوت  فــرش  از  اســتفاده 
مســتقیم و گــرم آفتــاب توصیــه نمی شــود، 
زیــرا بــه مــرور زمــان تغییــر رنــگ داده یــا 
فرش هــای  بنابرایــن،  می شــود.  شــکننده 
جــوت خــود را همیشــه در ســایه خشــک 
کنیــد. یــا اگــر می خواهیــد از فــرش جــوت در 
فضــای بــاز اســتفاده کنیــد، بــرای جلوگیــری 
قســمت های  در  را  آن  رنــگ،  تغییــر  از 

قــرار دهیــد. ســایه دار 
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B.I.G :معرفی شرکت

رسمایه گذاری  بزرگ B.I.G  در 
فناوری جدید نخ های پیل آمید

B.I.G. YARNS ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی را در نســل بعــدی 
فناوری پلی آمید )PA( خود انجام داده تا به تولیدکنندگان جهانی 
فــرش در بــرآورده ســاختن خواســته های بــازار کمــک کنــد. عــالوه بــر 
ایــن ســرمایه گــذاری کلیــدی، ایــن شــرکت همچنیــن تصمیم خــود را 
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک تولیــد کننــده جدیــد نخ هــای پلــی اســتر 
)PET( بــرای صنعــت خــودرو اعــالم کــرده اســت. ایــن دو اعالمیــه، 
رهبــری گــروه B.I.G. را در نوآوری هــای نــخ و تعهــد بــه قــرار گرفتــن 

در خــط مقــدم حمایــت از نیازهــای متغیــر بــازار تقویــت می کنــد.

B.I.G YARNS تمرکــز خــود را بــر توســعه و تولیــد نخ هــای 
ــاوری نســل  ــا اســتفاده از فن ــه ای 3PLY PA ب یــک مرحل
و  انعطاف پذیــری  نیازهــای  بــه  پاســخگویی  بــرای  بعــدی 
گزینه هــای طراحــی گســترده تر در بخــش فــرش افزایــش 
الیــه  ســه  نخ هــای  تولیــد  اســت. مجمــوع ظرفیــت  داده 
یــک مرحلــه ای از طریــق خطــوط جدیــد نصــب شــده در 
کارخانــه در فرانســه بیــش از ۲۰ درصــد افزایــش می یابــد و 
بــا ارائــه خدمــات بــه مشــتریان از هــر ســه کارخانــه جهانــی، 
خروجــی بیشــتر و امنیــت عرضــه بیشــتری ایجــاد می شــود.

خطــوط جدیــد B.I.G از فنــاوری پیشــرفته نــخ PA اســتفاده 
و  کنتراســت  طراحــی،  در  بیشــتری  آزادی  کــه  می کننــد 
رنــگ بــرای تولیدکننــدگان فــرش فراهــم می کنــد و انعطــاف 
پذیــری را در اندازه هــای مختلــف افزایــش می دهــد. ایــن 
پیشــرفت ها مشــتریان را قــادر می ســازد تــا بــه ســرعت بــه 
تحــوالت بــازار پاســخ دهنــد. عــاوه بــر ایــن، فنــاوری جدیــد 
دارای ســطح باالتــری از اتوماســیون اســت کــه ارگونومــی را 
بــرای کارمنــدان B.I.G بهبــود می بخشــد. از همــه مهم تــر 
بهینــه ســازی مصــرف انــرژی اســت کــه بــه طــور خــاص بــه 
صرفــه جویــی انــرژی در کارخانــه فرانســوی کمــک می کنــد. 
خطــوط تولیــد جدیــد از اواســط ســال ۲۰۲۲ در کارخانــه 

مســتقر خواهنــد شــد.

داخلــی  فضــای  بــا  آینــده ای  از  حمایــت  تقویــت  بــرای 
وارد  بــار  اولیــن  بــرای   B.I.G. YARNS ،خــودرو پایدارتــر 
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فرآینــد تولیــد نــخ PET می شــود و تــا ســه 
از  مجموعــه ای   ۲۰۲۲ ســال  ســوم  ماهــه 
نخ هــای PET را ارائــه می دهــد. ایــن نخ هــا 
بــرای کاربردهــای خــودرو در کنــار نخ هــای 
PA6 مبتنــی بــر بازیافــت EQOCYCLE در 

دســترس خواهنــد بــود.

گفــت:   ،B.I.G.YARNS کل  مدیــر 
بهتریــن  در  شــده  افــزوده  ظرفیــت  »بــا 
 3PLY مرحلــه ای  یــک  نخ هــای  فنــاوری 
ســمتی  بــه  مــا  مجموعــه  گســترش  و   PA
در   PET، B.I.G نخ هــای ارائــه  بــا  جدیــد 
حــال برداشــتن گام هــای اســتراتژیک بــرای 
پاســخگویی بهتــر بــه نیازهــای در حال رشــد 
فرصت هــای  مــا  اســت.  خــود  مشــتریان 
جدیــد هیجان انگیــزی را بــا تمرکــز مــداوم 

می کنیــم. ایجــاد  پایــداری  و  نــوآوری  بــر 

مــا یــک گام مهــم خواهیــم برداشــت کــه 
کربــن  ردپــای  کاهــش  در  مــا  هــدف  از 
یــک  پشــتیبانی می کنــد. مــا می خواهیــم 
مســیر قــوی در آینــده بــرای کســب و کار 
و مشــتریان خــود بســازیم و ایــن ســرمایه 
هماهنگــی  در  را  تعهــد  ایــن  گذاری هــا 
کامــل بــا چشــم انــداز مــا پیــش می بــرد. 
و   HAUTS-DE-FRANCE منطقــه  از 
پــاس  بــه  فرانســه   "RELANCE " برنامــه 
حمایــت بسیارشــان و همچنیــن انتخــاب 
کارخانــه تولیــد فرانســوی مــا بــرای صنــدوق 

صنعتــی،  گــذاری  ســرمایه  شــتابدهی 
ایــن  از  و  می کنیــم  تشــکر  و  قدردانــی 
 B.I.G تشــویق و بــاور بــه تاش هــای گــروه

سپاســگزاریم.

B.I.G در توســعه محصــوالت جدیــد کــه 
پایــدار  روشــی  بــه  را  مشــتریان  نیازهــای 
اســت.  فعــال  بســیار  می کنــد،  بــرآورده 
خــط  در  گــروه  ایــن  پایــدار  حل هــای  راه 
مقــدم طراحــی محصــوالت صنعتــی قــرار 

اهــداف  ادغــام  بــه  متعهــد  کامــا  و  دارد 
توســعه پایــدار ســازمان ملــل در عملیــات 
خــود اســت. ۲ کارخانــه اروپایــی آن اولیــن 
را   ۲۰۲۱ پایــدار  کار  و  کســب  منشــور 
دریافــت کردنــد و از ژوئیــه هــر دو کارخانــه 
انتشــار  و  بــرق ســبز کار کردنــد  بــا   ٪۱۰۰
CO2 آن بــرای اســتفاده از بــرق را تــا ٪۳5 
تــا ۷5٪ در ســال ۲۰۲۲  در ســال ۲۰۲۱ و 

دادنــد. خواهنــد  کاهــش 



27مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰

برو به فهرست لیست آگهی

GVA پنجاهمین سالگرد 
تولد خود را جشن گرفت

GVA سطح جدیدی از کیفیت نخ 
فرش را ارائه می دهد

GVA ســطح جدیــدی از کیفیــت نــخ فــرش را ارائــه می دهــد و فرآینــد 
هیــت ســت را بــه ســطح جدیــدی می بــرد.

در  کوچــک  شــهری   ،TOGING AM INN در   ۱۹۷۱ ســال  در    GVA
GARNVERE�" مخفــف  GVA  نزدیکــی مونیــخ در آلمــان متولــد شــد. 
DELUNGSANLAGE" و بــه معنــای پاالیــش نــخ فــرش اســت. ایــن 
شــرکت توســط RESCH MASCHINENBAU  ســاخته شــد و مأمــور 
ســاخت یــک ماشــین تــک ســر بــرای نمایــش در نمایشــگاه ITMA در 
اکتبــر ۱۹۷5 بــود. اگرچــه تجربــه ITMA  افزایــش عاقــه بــه ماشــین های 
 ،LUDWIG RESCH SEN ۱۹۷5 چند ســر را نشــان داد. بنابراین در ســال

اولیــن دســتگاه هیــت ســت نــخ شــش ســر )GVA( را بــرای 
HOERAUF SUESSEN توســعه داد.

این شرکت در سال ۱۹۷۶ شش دستگاه و در سال ۱۹۷۷ 
چهــارده دســتگاه تولیــدی خــود را فروخــت. بافاصلــه پــس 
بــه عنــوان یــک  از آن، Resch Maschinenbau )کــه 
شــرکت زیرمجموعــه در ســال ۲۰۰۲ تأســیس شــد( اولیــن 

ســفارش های خــود را بــرای بــازار آمریــکا دریافــت کــرد. 
GVA از ســال ۱۹۷۸ تــا ۱۹۸۷، ۴۰۰ دســتگاه بــه ایــاالت 
متحــده و همچنیــن ۳۰ دســتگاه بــرای مشــتریان مختلــف 
جملــه  از  جهــان  سراســر  بــه  ســپس  ژاپــن،  و  اروپــا  در 

عربســتان ســعودی، ترکیــه و چیــن ارســال کــرد.

در طــول ســال ها GVA توســعه و بهبــود یافــت و در ســال 
برابــر ســاخته  بــا ظرفیــت دو   GVA 5000 اولیــن  ۱۹۹5
شــد. امــروزه تمــام فعالیت هــای نســاجی ایــن گــروه در 
کــه  اســت  شــده  متمرکــز   Power-Heat-Set GmbH
دارای خــط آزمایشــی خــاص خــود بــرای طراحــی، تحقیــق 

و توســعه اســت.

بــاال  عملکــرد  و  پذیــری  انعطــاف  بهتریــن   GVA اکنــون 
را بــرای نــخ فــرش هیــت ســت بــا حداکثــر ۹۶ هــد ارائــه 
می دهــد. بــا توجــه بــه پیکربنــدی شــش کانالــه، GVA یــک 
راه حــل عالــی بــرای تولیــد در حجــم بــاال بــه طــور یکنواخــت 
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به ویــژه خاورمیانــه یکــی از مهم تریــن بازارهایــی اســت کــه بــا 
 Marcus .ــرو اســت ــخ فــرش روب ــرآوری ن ــد ف چالش هــای جدی
Kohler، مدیــر عامــل ایــن شــرکت، توضیــح می دهــد: "طبــق 
تجربــه مــا، ایــن منطقــه مملــو از نــوآوری و محصــوالت با کیفیت 
در صنعــت فــرش و نــخ فــرش اســت و بنابرایــن، مــا بــه نیازهــا و 
درخواســت های مشــتریان خــود در خاورمیانــه حداکثــر توجــه را 

می کنیــم."

و کارآمــد اســت، همچنیــن انعطــاف پذیــری الزم بــرای 
را فراهــم می کنــد در  انــدازه الت مجــزا  اجــرای شــش 
حالیکــه توانایــی پــردازش نخ هــای فریــز یــا مســتقیم را 
ــه می دهــد. ایــن دســتگاه از بخــار  در هــر موقعیتــی ارائ
فــوق گــرم بــا ظرفیــت کامــل الیــاف طبیعــی یــا مصنوعــی 
هیــت ســت بــا خروجــی بســیار زیــاد از هشــت تــا ۱۷ تــن 

نــخ در روز اســتفاده می کنــد.

مشــتریان در سراســر جهــان از اســتاندارد بــاالی GVA بــا 
بهبودهــای مــداوم، نصــب ســریع و خدمــات جهانــی آن 
ــن GVA نســل  ــی امــروزه، چندی ــد. حت ــی می کنن قدردان
ــوز در  اول وجــود دارد کــه پــس از گذشــت ۲۰ ســال هن
حــال اجــرا هســتند. ایــن شــواهدی قــوی از کیفیــت باالی 
ماشــین های Power�Heat�Set اســت کــه پایــداری در 
تولیــد را نیــز هــدف قــرار می دهنــد. مصــرف کــم انــرژی و 
 Power�Heat�Set مــواد پایــدار عنصــر مهمــی از فلســفه

و در نتیجــه، بــرای نســل جدیــد GVA اســت.

به ویــژه خاورمیانــه یکــی از مهم تریــن بازارهایــی اســت 
روبــرو  فــرش  نــخ  فــرآوری  جدیــد  چالش هــای  بــا  کــه 
اســت. Marcus Kohler، مدیــر عامــل ایــن شــرکت، 
توضیــح می دهــد: "طبــق تجربــه مــا، ایــن منطقــه مملــو 
از نــوآوری و محصــوالت بــا کیفیــت در صنعــت فــرش و 

نــخ فــرش اســت و بنابرایــن، مــا بــه نیازهــا و درخواســت های مشــتریان 
خــود در خاورمیانــه حداکثــر توجــه را می کنیــم."

نــوآوری کلیــد داســتان موفقیــت GVA اســت. تقاضاهــا در مورد تکنیک ها 
و فناوری هــا تقریبــاً هــر روز تغییــر می کنــد، زیرا بازارها تحت تأثیر بســیاری 
از جنبه هــا ماننــد مــد و ترندهــا، هــدف نــخ / فــرش، مــواد، فنــاوری، در 
دســترس بــودن مــواد خــام و هزینــه هــای تولیــد قــرار می گیرنــد. ایــن 
تغییــرات بــه معنــای چالشــی دائمــی بــرای توســعه دهنــدگان خــاق اســت 

ــد. ــن می کن ــده را تعیی و GVA فناوری هــای آین

ماننــد گذشــته، Power�Heat�Set امــروز نیــز بــه طــور مــداوم بــر روی 
بهینه ســازی کار می کنــد تــا نیازهــای هــر مشــتری و انتظــارات بــازار نــخ 

فــرش را بــرآورده کنــد  و GVA را بــه ســطح بعــدی ارتقــا دهــد.
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مصاحبه

کارخانه نساجی و نخ خود را دیجیتایل 
و آینده را پیش بیین کنید ...

ــدا مختصــری در خصــوص بيوگرافــی و  لطفــا درابت
ســوابق تحصيلــی و كاری خــود بــرای خواننــدگان 

ــد. ــه كهــن بفرمايي مجل
من ســید رضا زارع کارشــناس ارشــد آی تی و کارشــناس نرم 
ــه فــرش و صــادرات  ــده ســالها در زمین ــدر بن ــزار هســتم. پ اف
فــرش فعالیــت داشــتند و در ادامــه راه او بــردارم وارد صنعــت 
نســاجی و تولیــد نــخ شــد مــن نیــز در ایــن عرصــه نســاجی بــه 
طبــع در کنــار ایــن دو عزیــز فعالیــت داشــتم و شــغل اصلــی 
ــال کــردم. امــا در  ــرم افــزاری دنب خــودم را در شــرکت هــای ن
ادامــه در صنایــع نــخ و نــخ پلــی اســتر بــه عنــوان مدیــر و 

مشــاور آی تــی حضــور داشــتم.

چطــور بــه فكــر ايجــاد و توســعه ســيلينك افتاديــد؟ 
انگيــزه شــما بــرای ورود بــه ايــن بخــش چــه بــود؟

بــا حضــوری کــه در صنایــع نســاجی داشــتم متوجــه شــدم 
چقــدر در بحــث آی تــی ضعیــف عمــل شــده اســت. چنــد 
شــرکت هــر کــدام فقــط در یــک  زمینــه خــاص نــرم افزارهایــی 
ارائــه کــرده بودنــد. امــا هیچکــدام جامــع نبــود همیــن موضــع 

با سیلینک سالی یک میلیارد صرفه جویی کنید
گفتگو با جناب مهندس سید رضا زارع - مدیر عامل شرکت سیلینک

ســبب شــد تــا بــه فکــر یــک کامپلیــت سولوشــن افتــادم.
بــرای شــروع خــودم دســت بــه کار شــدم کارهایــی انجــام دادم 
و وقتــی نتیجــه خوبــی گرفتــم چــون بحــث بســیار گســترده 
بــود یــک تیــم نــرم افــزاری جمــع شــدیم و در این مســیر قــدم 

گذاشــتیم.

پتانســیل  ایــران بســیار  در  مــن صنعــت نســاجی  نظــر  بــه 
قــوی دارد بخصــوص الیــاف مصنوعــی کــه بــه دلیــل تولیــدات 
گســترده پتروشــیمی می توانــد جایگزیــن صــادرات نفــت خــام 
باشــد. امیــدوارم صنعــت نســاجی ایــران یــاد دوران درخشــان 
بهتــر  و چــه صنعتــی  کنــد.  زنــده  را  ایــران  فــرش  صــادرات 
ــه  ــزاری کامــل تهی ــرم اف ــرای آن یــک راه حــل ن نســاجی کــه ب

کنیــم.

سيلينك دقيقا چه طيفی از صنعت و كارخانجات 
نســاجی را در بر می گيرد؟

ســیلینک در ابتــدا بصــورت تخصصــی بــرای تولیــدی هــای 
الیــاف مصنوعــی و یــا جزئــی تــر بگویــم تولیــدی هــای ذوب 
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ریســی تهیــه شــده بــود امــا االن تمــام تولیــدی طیــف هــای الیــاف 
پلــی اســتر شــامل FDY، POY نــخ هــای تکســچره نــخ هــای تابیــده 
نــخ هــای صنعتــی و نــخ هــای فانتــزی نــخ هــای پنبــه پلــی اســتر 
و تقریبــا هــر تولیــدی کــه در آن نــخ تولیــد شــود همچنیــن بــرای 

تولیــدی هــای دوک تزریقــی و دوک مقوایــی هــم راهــکار دارد.

امــا مــا در مجمــوع مــاژول هــای عمومــی در ســیلینک داریــم کــه در 
هــر صنعتــی قابــل اســتفاده اســت. بخصــوص صنعــت نســاجی کــه 

آشــنایی دیرینــه داریم.

ســيلينك چطــور مــي توانــد بــه افزايــش بهــره وری و در 
نهايــت افزايــش ســود اوری شــركت هــا كمــك كنــد؟

در  ای  فرمانــده  میگویــد  جنــگ  هنــر  کتــاب  معــروف  نویســنده 
جنــگ پیــروز هســت کــه هــم خــود رو خــوب بشناســد و رقیبــش را. 
ــه  ــده ای خــودش را خــوب نشناســد و فقــط تمرکــزش ب اگــر فرمان

شــناخت دشــمن باشــد بازهــم شکســت میخــورد.
و حــاال ســیلینک شــما را در شــناخت دقیــق خودتــان راهنمایــی 
می کنــد. هــر فرآینــد و رفتــار ســازمان شــما در ســیلینک سیســتم 

ــل تحلیــل اســت. ــای آن قاب ســازی شــده و دیت
اغــراق نیســت کــه بگویــم شــما حتــی میتوانیــد در ســیلینک  و 

آینــده را پیــش بینــی کنیــد.

ايــا نــرم افزارهــاي مشــابه ســيلينك در داخــل يــا خــارج 
ايــران وجــود دارد؟ مزايــا و برتــري هــاي شــما نســبت بــه 

آنهــا چيســت؟
واقعیــت امــر را بخواهیــد نــرم افــزار مشــابهی در ایــران نیســت 
ــی یــک  ــد ول ــه دوســتانی هســتند در عرصــه هــای دیگــر فعالن البت

کامپلیــت سولوشــن مثــل ســیلینک وجــود نــدارد.
در خــارج از کشــور یــک شــرکت آلمانــی فقــط اقــدام کــرده کــه 

نــدارد. را  ســیلینک  گســتردگی 

بــا ایــن حــال ســالها تجربــه مــن در صنعــت نســاجی و بــکار گرفتــن 
جزئیــات آن در ســیلینک مزیــت رقابتــی ماســت.

خاصــه شــعار مــا ایــن اســت " مــا ایــن راه را رفتــه ایــم "  و یــک 
برتــری کــه نســبت بــه بقیــه خواهیــم داشــت ســازگاری مــا بــا تمامــی 

نــرم افزارهــای داخلــی هــر کســب و کاری اســت.

امــروزه بــا پيشــرفت صنايــع اتوماســيون و ديجيتالــی 
شــدن يكــي از موضــوع هــاي بــه روز و مهــم در صنعــت 
نســاجی اســت. چــرا صنعــت نســاجی ايــران بايــد بــه 
اتوماســيون و ديجيتالــی شــدن توجــه بيشــتری داشــته 

باشــد؟
دیگــر دوران کاغــذ بــه ســر آمــده اگــر صنایــع بــه دیتــا و تحلیــل آن 
روی نیاورنــد بــه ســادگی از گردونــه رقابــت حــذف خواهنــد شــد. 
دیگــر دوران مدیریــت ســنتی گذشــته اســت صنعــت نســاجی نیــاز 

بــه سیســتم ســازی دارد.

ــرای نصــب و  ــد ب ــي كــه يــك شــركت باي ــه هاي ــا هزين آي
راه انــدازی ســيلينك انجــام دهــد بــا نتايــج و مزايایــی 
كــه بدســت مــي آورد قابــل مقايســه اســت؟ آيــا بــرآورد 
يــا مثالــي از دســتاوردها و هزينــه هــای یــك شــركت در 

ايــن زمينــه انجــام داده ايــد؟
ســیلینک جــدای کاهــش هزینــه هــا دســتاوردهای بســیار بــا ارزشــی 
بــرای هــر کســب و کار دارد و آن احاطــه اطاعــات مدیــران اســت 
ولــی در بحــث کاهــش هزینــه هــم اتفاقــات ویــژه ای بــرای شــما رقــم 
میخــورد بــرای مثــال ســیلینک بــا حــذف کارهــای دســتی در صنایــع 
5۰۰ نفــره کار حــدود ۱۲ نفــر در هــر مــاه را کاهــش میدهــد یعنــی 
ماهــی حــدود ۱۰۰ میلیــون و درســال حــدود یــک میلیــارد تومــان 
هزینــه پنهــان را برگردانــده اســت امــا رقمــی کــه بــرای ســیلینک 
ــر  ــه شــما ب ــر اســت از ایــن مبالغــی کــه ب ــد بســیار کمت مــی پردازی

میگردانــد.
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رفتارهــای  تمامــی  بــر  جامعیــت  بــا  تــا  اســت  آمــده  ســیلینک 
تولیدکنندگان نخ و صنعت نســاجی، شــما را به تمامی اطاعات 
واقــف ســازد. ســیلینک در واقــع ابــزاری اســت بــرای مدیــران موفــق 

بــرای در دســت داشــتن افســار کســب و کارشــان.

ایــران  ابــزار جامــع در  اولیــن  ســیلینک 
در  تخصصــی  صــورت  بــه  کــه  اســت 
صنعت نســاجی و نخ و پلی اســتر تمرکز 
دارد. راهــکار جامــع ســیلینک کاغــذ را 
حــذف و دیتــا و تحلیــل آن را جایگزیــن 
تــا مشــکات  آمــده  میکنــد. ســیلینک 

صنعــت و کنــدی آن را برطــرف کنــد.

شناســایی  عــدم  قبیــل  از  مشــکاتی 
و  ضایعــات  و  تولیــد  دقیــق  مقــدار 
پــر دردســر روزانــه و تحلیــل  گزارشــات 

آن...

لحظــه  در  خــاص  راهکارهــای  بــا  مــا 
بــرای شــما  را  گیــری  گــزارش  میتوانیــم 

کنیــم. آســوده 

پلــی اســتر  نــخ  بــرای تولیــد  مشــکالت 
ــه  محاســبه قیمــت روز و قیمــت دادن ب

مشــتری

مــا بــا راهکارهــای خــاص در لحظــه میتوانیــم قیمــت گــذاری را 
بــرای شــما آســوده کنیــم.

مســئله بعــدی زمــان تولیــد اســت کــه بــرای پیگیــری هــر ســفارش 
اینکــه در کجــا قــرار دارد چــه مقــدار تولیــد شــده و چــه مقــدار 

بســته بنــدی شــده و گــزارش دادن نتیجــه بــه مشــتری...

چنــد  فقــط  و  میتوانیــم  آســانی  بــه  مــا 
میبــرد. زمــان  ثانیــه 

در ســیلینک نکتــه کلیــدی کار آن اســت 
کــه بــا هــر نــرم افــزاری در ســازمان شــما 
چــه  بــا  نیســت  مهــم  اســت  ســازگار 
ابزارهــا و یــا راهکارهــای مالــی اســتفاده 
قابــل  ســیلینک  در  همگــی  میکنیــد 

اســت. اتصــال 

بــرای مثــال کمــی جزیــی تــر وارد مبحــث 
ســیلینک  در  اســتر  پلــی  نــخ  تولیــد 

میشــویم...

همــه  ســیلینک  دانــش  پایــگاه  در 
آنالیــز  هــا  مشــتری  شــامل  اطاعــات 
رنــگ، کدرنگهــا و اســپک هــای مرتبــط 
بــا هــر نــوع محصــول و کلــی داده دیگــر 
ثبــت و قابــل دسترســی بــرای همیشــه 

اســت.

اطاعات تولید توســط کارشــناس فروش ثبت میشــوند اســتعام 
قیمــت توســط سیســتم پــردازش میشــوند )بــرای مثــال قیمــت روز 
دالر - هزینــه کــش - مقــدار نمــره نــخ ) و دیگــر آیتــم هــای اثــر 

گــذار( و قیمــت بــه مشــتری اعــام میشــوند.

سیلینک کارخانجات نساجی را متحول یم کند
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بعــد از تاییــد و شــروع بــه تولیــد همــه جزییــات تولیــد  ســالن هــای 
مربوطــه را میبنیــد و جزییاتــی از تولیــد بــه آن اضافــه میشــوند کــه 
ــا الگــوی تولیدهــای بعــدی مشــابه میشــوند  در آینــده همیــن دیت

شــامل ســرعت هــا خروجــی هــای رنــگ، اســپینرت هــا و ...

کــه  باشــد  تولیــد مــی  بــرای مدیــران  ابــزار مفیــدی  ایــن بســیار 
کننــد. بــرداری  الگــو  میتواننــد 

همه فرایندها در سالن تولید ثبت میشوند.

ــال توقفــات دســتگاهها ثبــت میشــوند و علتهــای آن در  ــرای مث ب
ســیلینک مشــخص میشــوند.

مــا در هــر لحظــه آمــار تولیــد هــر ســفارش را بــه تفکیــک درجــه 
هــای کیفیــت تولیــدی در ســیلینک داریــم.

مدیــران تولیــد و بســته بنــدی و کنتــرل کیفیــت همگــی برخــط بــه 
همــه سفارشــها احاطــه دارنــد و تمامــی جزییــات تولیــد شــفاف 
هســتند. زمــان هــا در دســترس قــرار گرفتــه و کارشناســان فــروش 

میتواننــد پیگیــری وضعیــت تولیــد را انجــام بدهنــد.

خــب در ادامــه فراینــد تولیــد راهکارهــای کنتــرل کیفیــت هــم بــه 
سیســتم اضافــه میشــوند تــک تــک جزییــات و معایــب نــخ و عــدم 
ــد مشــکات  ــن مــوارد میتوان ــاق هــا ثبــت مــی شــود حــاال ای انطب
آزمایشــگاهی مثــل  تــا تســت هــای  باشــد  رنــگ و هالــه رنگــی 

ازدیــاد طــول و آب و روغــن و اســتحکام و ...

ممکن اســت تعدادی از این تســت ها دوره ای باشــد و یا موردی 
. همگــی ایــن مــوارد ثبــت میشــوند و در نهایــت اگــر نیــاز بــه انجــام 
اقــدام اصاحــی توســط مهندســان تولیــد باشــد تــا حصــول نتیجــه 

نهایــی ثبــت و پیگیــری مــی شــوند. 

مــا اطاعــات و آمــار تولیــد را داریــم حــاال اطاعــات کنتــرل کیفیــت 
هــم بــه آن اضافــه شــده اســت.

آمارهــای ضایعــات و مــواد اولیــه همگــی در ســیلینک ثبــت شــده 
در مرحلــه بعــد عملکــرد شــیفتهای پرســنلی هــم ثبــت میشــوند و 
در نهایــت مــا گزارشــات دقیقــی از تولیــد و راندمــان هــای دســتگاه 

ســالن و ... در لحظــه در اختیــار شــما قــرار مــی دهیــم.

گزارشــات دقیــق روزانــه ماهانــه و ســاالنه از یــک دســتگاه خــاص 
تــا کل ســالن تولیــد بــه تفکیــک درجــات تولیــد شــیفت هــای تولیــد 
و درصــد ضایعــات و مــواد مصرفــی و جمــع توقفــات در اختیــار 

شماســت.

اینها فقط مثالی بود از قسمت کوچکی از سیلینک

ســیلینک شــما را بــه اطاعــات تمــام رویدادهــای کســب و کارتــان 
مســلط میکنــد.

SILINK اطالعات تماس
با ما در ارتباط باشید ما این اطمینان را به شما میدهیم کمتر از ۲۴ ساعت پاسخگو باشیم.

۰۹۱۲۰۱۸۶۲۷۳ – ۰۹۳۰۳۰۳۰۱۹۴ 
INFO@SILINK.IR
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تولید روزانه بیش از 
9500 مرت مربع لیبل 

فرش یا تشک 

اب ابالترین استاندارد در 
رشکت چاپ صنعیت پردیس

شرکت چاپ صنعتی پردیس در سال 1387 
در زمینه تولید لیبل های حرارتی فرش و تشک 

)کاالی خواب( فعالیت خود را آغاز نمود و اکنون 
با توجه به دانش فنی بدست آمده و راه اندازی 
خطوط تولید جدید و به روز قادر به ارائه لیبل با 

استاندارد های باال  می باشد.

امکانات و تجهیزات شرکت:
دســتگاه کوتینــگ، تمکیــل و بــرش پارچــه خــام طبــق 	 

ســفارش

خــط تولیــد چســب هاتملــت )گرمــاذوب( بــا بهتریــن 	 
فرمــول روز دنیــا

دستگاه لمینت و تزریق چسب هاتملت )گرماذوب(	 

 چــاپ خانــه تخصصــی جهــت چــاپ انــواع لیبــل فرش 	 
و تشک، بروشور، پوستر و ...    

 مجهز به ماشین چاپ ۴ رنگ هیدلبرگ آلمان	 

دستگاه برش  POLAR 137   آلمان 	 

واحــد طراحــی تخصصــی بــه منظــور ارائــه طــرح هــای 	 
بــه روز طبــق ســلیقه مشــتری

کیفیــت 	  مــداوم  صــورت  بــه  کــه  آزمایشــگاه  واحــد 
شــود. مــی  تســت  آن  در  نهایــی  محصــول 

بــا توجــه بــه تجهیــزات، دانــش فنــی و کادر مجــرب،  ایــن 
شــرکت قــادر بــه تولیــد روزانــه 9500 متــر مربــع لیبــل 

ــا باالتریــن اســتاندارد مــی باشــد. فــرش یــا تشــک ب

مشــخصات یــک لیبــل خــوب شــامل مــوارد ذیــل 
مــی باشــد:

طــرح و چــاپ روی لیبــل کــه در دیــد اول مشــتری را . 1
جــذب کنــد

مهمتــر از مــورد قبلــی متریــال لیبــل مــی باشــد کــه چــه . 	
نــوع مــواد اولیــه ایــی در آن بــکار رفتــه اســت.

جنــس پارچــه و ضخامــت پارچــه  طــوری باشــد کــه . 3
در هنــگام اتــو کشــیدن جمــع یــا چــروک نشــود. در 
ایــن راســتا بــا شــرکت هــای معتبــر بــه صــورت  قــرارداد 
ســنگین،  پارچــه بــا اســتانداردهای تعریــف و تاییــد 
شــده از واحــد آزمایشــگاه شــرکت پردیــس مونوپــول 

کــرده ایــم.

نــوع سیســتم تزریــق چســب هــات ملــت بــه پشــت . 	
لیبــل و  فرمــول اســتفاده شــده بــرای تولیــد چســب، 
کــه چســبندگی لیبــل را تــا ســالیان ســال بــه پشــت 
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محصــول تضمیــن مــی کنــد.

مــوادی کــه زیــر ســطح چــاپ را بــه صــورت مخملــی، نــرم . 5
بــا  را  از چــاپ  و ســفید در مــی آورد کــه ظاهــر زیبــا بعــد 

میدهــد. مــا  بــه  جزییــات  بیشــترین 

چرا مشتریان لیبل پردیس را انتخاب می کنند:
ســابقه شــرکت و تضمیــن کیفیــت محصولــی و در عیــن حــال 
قیمــت مناســب، باعــث ایجــاد بــازاری کــم رقیــب بــرای مــا شــده 
و ایــن دســتاورد را مرهــون لطــف ذات باریتعالــی و زحمــات کادر 

مجــرب ایــن شــرکت مــی باشــیم.

چــه مشــخصات و مــواردی بایــد در لیبــل فــرش ذکــر 
شــود و چــه ابعــادی انتخــاب شــود:

لیبــل فــرش یــا تشــک شــامل اســم یــا برنــد شــرکت اســت 	 
کــه از اصلــی تریــن مــواردی هســت کــه در دیــد اول بایــد بــه 

چشــم بیایــد.

مشــخصات فنــی فــرش ) شــانه ، تراکــم ، جنــس نــخ خــاب 	 

ــواع ســایز( ــا تشــک )کلکســیون هــای مختلــف و ان و ... (  ی

محل بارکد که موقع بسته بندی در انبار درج می شود.	 

البتــه شــرکت 	  )کــه  باشــد  مــی  دلخــواه  بــه صــورت  آدرس 
هــای کــه لوگــوی اســتاندارد دارنــد مجبــور بــه درج آدرس 
هســتند.( بــرای لیبــل فــرش هــای وینتیــج ، فانتــزی و کــودک 
مشــخصات کمتــری درج مــی شــود و طــرح بیشــتر بــا نــوع 

فــرش همخوانــی دارد.

ســایزهای متفاوتــی بــرای یــک لیبــل اســتفاده مــی شــود از 	 
ایــن  کــه   45*		  -   33*		  -   33*		  -   30*	1 قبیــل: 
ســایزها معمــوال بــرای فــرش هــای بــا ســایز بــاال اســتفاده مــی 
شــود 17*25  - 17*		   - 20*15 - 	1*17  بــرای فــرش 
هــای وینتیــج، فانتــزی، کــودک و قالیچــه 1	*33 - 19*33  

-  17*33 بــرای تشــک )کاالی خــواب(

مشتریانی که  سابقه همکاری با آنها را داریم:
فــرش شــیخ صفــی اصفهــان - نیــاوران - تشــک رویــال - قالــی 
الماس کویر - اســپادانا - کاخ ، وزرا ، فرش ایوان کرج ، ســیرنگ 

مشــهد مرینــوس و ...
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الیاف اکریلیک چیست؟
)C3H3N)N  الیاف اكریلیك الیافي هستند كه بیش از 8۵% وزن آن را واحدهاي اكریلونیتریل

به صورت زنجیره پلیمري تشكیل داده اند.

الیــاف اكریلیــك از اكریلونیتریــل كــه یك ماده پتروشــیمیایي 
بــا  اكریلونیتریــل  معمــوالً  اســت.  شــده  تشــكیل  اســت 
ــر كمــي از ســایر مــواد شــیمیایي، تركیــب مــي گــردد  مقادی
تــا قابلیــت جــذب رنــگ الیــاف تولیــدي افزایــش یابــد. الیــاف 
اكریلیــك بــه دو روش تــر ریســي و خشــك ریســي تولیــد مــي 

گــردد.

بــا توجــه بــه اینكــه الیــاف اكریلیــك زیانهــاي زیــادي بــراي 
انســان دارد و همچنیــن بــا توجــه بــه بــاال بــودن هزینــه تولیــد 
ــا كاهــش  ــاف در سراســر جهــان ب ــوع الی ــن ن آن، مصــرف ای
چشــمگیري روبــرو اســت. الیــاف شــبه اكریلیــك در مقایســه 
بــا الیــاف پلــي اســتر معمولــي در رنــگ پذیــري در دمــاي 
پائیــن تــر و فشــار معمولــي نتیجــه مطلــوب تــري را دارد و در 
نتیجــه آلودگــي رنگــي كمتــري را نیــز ایجــاد مــي كنــد قابــل 
ذكــر اســت كــه تنــوع رنگــي ایــن نــوع الیــاف در مقایســه بــا 

نویسنده: محمدجواد طوغانی- شرکت سینا تاب کاشان

الیاف اکریلیک و کاربرد آن در 
صنعت فرش ماشیین

الیــاف اكریلیــك بیشــتر اســت. از نظــر حجمــي ایــن الیــاف 
تفاوتــي بــا الیــاف اكریلیــك نــدارد و بایــد ایــن نكتــه را مــد 
ــاف اكریلیــك  ــاف ۶5 ٪ الی ــن الی نظــر داشــت كــه قیمــت ای

اســت و قابلیــت رنــگ پذیــري بســیار خوبــي دارنــد.

کاربرد عمده الیاف اکریلیک
لباســهای  جــوراب،  زمســتانی،  گــرم  بلوزهــای  پوشــاک: 
پشــمی، لباســهای گردبــاف، کلیــه دســت بافــت هــا )تریکــو(، 

پارچــه لباســهای ورزشــی و لباســهای بچگانــه. 
هــای  پارچــه  موکــت،  فــرش،  پتــو،  خانگــی:  منســوجات 
ــواع چــادر محافــظ آفتــاب و پارچــه هــای  ــرده، ان مبلمــان، پ

مخملــی. 
تقویــت  آزبســت،  الیــاف  منســوجات صنعتــی: جایگزیــن 
کننــده ســیمان، انــواع فیلترهــای گــرد و غبــار و لنــت ترمــز.
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و  هســتند  ترکیــه  و  پرتغــال  اســپانیا، 
اغلــب  را  خــود  اکریلیــک  الیــاف  ایــران 
)شــرکت  آلمــان  اســپانیا،  کشــورهای  از 
درالــون( و ترکیــه تأمیــن مــی نمایــد. تولیــد 
هــزار   ۱۷۰ حــدود  در  درالــون  کمپانــی 
تــن در ســال اســت. در حالــی کــه بــزرگ 
ــا یعنــی  تریــن تولیــد کننــده اکریلیــک اروپ
کمپانــی مونتــه فیبــره، ۳۴۰ هــزار تــن در 
کنــد. مــی  تولیــد  اکریلیــک  الیــاف  ســال 

کــه کمپانــی اصلــی  اســت  بــه ذکــر  الزم 
فعالیــت  ایتالیــا  کشــور  در  فیبــره  مونتــه 
ایــن در اســپانیا و چیــن  بــر  دارد. عــاوه 
نیــز دارای کارخانــه اســت. اغلــب واردات 
ایــران از کمپانــی مونتــه فیبــره و از شــاخه 
کــه چیــزی در حــدود ۱۰۰  آن  اســپانیایی 
انجــام  دارد،  تولیــد  ســال  در  تــن  هــزار 
بــر  عــاوه  کارخانــه  ایــن  شــود.  مــی 
ــران، بازارهــای اســپانیا، پرتغــال، چیــن،  ای
مراکــش، مصــر، کانــادا، آمریــکا و چنــد 

محصوالت تولیدی کارخانه اکریلیک
الیاف پتویی	 
الیاف فرشی	 
 	TOW نوار
الیاف ویژه	 

ــران و  ــگاه مهمــی در صنعــت نســاجی ای ــه عنــوان یــک لیــف مصنوعــی جای اکریلیــک ب
جهــان داراســت. هــر چنــد کــه در ســال هــای اخیــر مصــرف ایــن لیــف در کشــورهای 
ســمت  بــه  آن  مصــرف  بازارهــای  امــا  اســت،  داشــته  کاهــش  آمریکایــی  و  اروپایــی 
کشــورهای آســیایی کشــیده شــده اســت. بــه طــوری کــه تولیــد کشــور چیــن بــه تنهایــی 
ســالیانه ۸5۰ هــزار تــن اســت کــه اغلــب ایــن مقــدار نیــز بــه مصــرف داخلــی آن کشــور 

مــی رســد.

اصــوالً کاهــش میــزان مصــرف الیــاف اکریلیــک در اروپــا و آمریــکا بــه شــرایط زندگــی 
مــردم آن جوامــع بــر مــی گــردد. بــاال رفتــن ســطح اســتانداردهای زندگــی و ســامت در 
ــاس و  ــه ســمت اجن ــا قشــر وســیعی از مشــتریان ب ــی باعــث مــی شــود ت جوامــع اروپای
الیــاف مناســب تــر رفتــه و حتــی خریــد اجنــاس و پوشــاکی از جنــس الیــاف طبیعــی را در 
دســتور کار خــود قــرار دهنــد، چــرا کــه الیــاف مصنوعــی اساســاً بــه ماننــد الیــاف طبیعــی 

بــا بــدن ســازگاری ندارنــد.
آلمــان،  ایتالیــا،  اروپــا کشــورهای  اکریلیــک در  الیــاف  تولیــد کننــدگان  تریــن  عمــده 



مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰ 39

برو به فهرست لیست آگهی

کشــور دیگــر را نیــز تأمیــن مــی کنــد.
در آســیا کشــورهایی ماننــد چیــن، ژاپــن، تایــوان، تایلنــد، ایــران و اخیــراً هنــد و پاکســتان 
تولیدکننــدگان اکریلیــک هســتند. تولیــد الیــاف اکریلیــک در ایــران در روزهایــی کــه  
کارخانجــات مهــم ایــن بخــش در اوج قــرار داشــتند تــا حــدود ۴5 هــزار تــن در ســال هــم 

رســیده اســت.

ویژگی های الیاف اکریلیک
ویژگی مثبت

ضد حساسیت	 
قابلیت شستشو	 
رنگ پذیری خوب	 
قیمت مناسب نسبت به دیگر الیاف	 
مقاوم در برابر بید، روغن، چربی، مواد شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید	 

ویژگی منفی
پرزدار بودن الیاف

ویژگیهای الیاف اکریلیک
مــاده اولیــه تولیــد اکریلیــک از کربیدکلســیم و آب تشــکیل میشــود. یکــی از خواصــی 
کــه الیــاف اکریلیــک دارد ایجــاد خاصیــت جمــع شــوندگی در آن اســت و ایــن خاصیــت 
ســبب ارائــه نــخ هــای آکریلیــک پفکــی بــه بــازار شــده اســت. ایــن الیــاف در دمــای ۲۰۰ 

درجــه ســانتی گــراد زرد رنــگ شــده و در 
دمــای بیــش از ۲۰۰ درجــه ســانتی گــراد 

قهــوه ای رنــگ میشــود.

ساختار پلیمری الیاف اکریلیک
از نظــر ســاختار پلیمــری، اصطــاح الیــاف 
کــه  میشــود  گفتــه  الیافــی  بــه  اکریلیــک 
 ۸5 حداقــل  شــامل  آن  پلیمــر  زنجیــر 
درصــد وزنــی کومنومراکریلونیتریــل باشــد 
درصورتــی کــه پلیمــر تشــکیل شــده دریــک 
حــال ســبک قابــل حــل شــدن باشــد بعــد 
حــال  و  اکریلونیتریــل  محلــول  تهیــه  از 
ــه هــای رشــته ســاز  ــون از روزن مشــابه نایل
عبــور کــرده و بــا هــوای گــرم جامــد میشــود. 

شــود.  مــی  خــارج  آن  حــال  واقــع  در 
بــا هــوا  امــا اگــر حــال ســنگین باشــد و 
تبخیــر نشــود الیــاف را از اســتخر آب عبــور 
آن  بــه  و  شــود  جــدا  حــال  تــا  میدهنــد 

میگوینــد. ترریســی 

کاربرد الیاف اکریلیک
ایــن  خــوب  خصوصیــات  از  گرمــا  حفــظ 
زمســتانی  کاربردهــای  کــه  اســت  الیــاف 
بــه آن داده اســت. ایــن الیــاف بــرای تهیــه 
فــرش ماشــینی، پتــو، لباســهای زمســتانی، 
کشــباف هــای ضخیــم، بــه مصــرف میرســد 
و اســاس آنهــا نیــز برمبنــای مخلــوط کــردن 
هــای  شــدگی  جمــع  بــا  اکریلیــک  الیــاف 

ــا هــم اســت. متفــاوت ب

الیــاف اكریلیــك از مهــم تریــن و پرمصــرف 
تریــن الیــاف مصنوعــي بــه شــمار مــي رود. 
الیــاف اكریلیــك از نظــر خــواص و مــوارد 
اســتفاده بــا وزن مخصــوص كــم، جایگزین 
پشــم اســت و در تهیــه فــرش ماشــیني، 
پتــو، لباســهاي زمســتاني، كشــباف هــاي 

ضخیــم، بــه مصــرف مــي رســد.

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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از نظــر ســاختار پلیمــري، اصطــاح الیــاف اكریلیــك بــه الیافــي گفتــه مــي شــود كــه زنجیــر 
پلیمــر آن شــامل حداقــل ۸5 درصــد وزنــي كومنومراكریلونیتریــل باشــد و همچنیــن 
مشــابه آن الیــاف مــد اكریلیــك اســت كــه شــامل حداكثــر ۸5 و حداقــل ۳5 درصــد وزنــي 

كومنومراكریلونیتریــل مــي باشــد.

شــركت پلــي اكریــل ایــران بــه عنــوان تنهــا تولیــد كننــده الیــاف اكریلیــك )فرشــي، پتویــي 
و ســایر منســوجات( در داخــل كشــور و در مجمــوع بــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه حــدود 
۶۰۰۰۰ تــن در صــورت فعالیــت مناســب و مــداوم قــادر اســت  بخشــي از نیــاز بــازار ایــن 
محصــول را بــرآورده ســازد. در تولیــد الیــاف اكریلیــك بــر حســب نــوع مصــرف و نیــز 
روش ریســندگي از دو  روش مجــزا تولیــد مــي شــود كــه در ادامــه شــرح هــر یــك از ایــن 

تولیــدات ارائــه مــي گــردد.

ویژگی فرش ماشینی اکریلیک
فــرش ماشــینی اکریلیــک فرشــی اســت کــه نســبت بــه ســایر فــرش هــا دارای طــول عمــر 
باالتــری بــوده و دوام بســیار باالیــی دارد. از نظــر کوتــاه شــدن و یــا بــه اصطــاح آبرفــت، 
ــر  ــه مــدت زمــان مصــرف فــرش، بســیار ناچیــز اســت. تغیی ــا توجــه ب ــر اســتفاده ب در اث
طــول آن در اثــر پــا خــوردن بســیار کــم میاشــد در صورتــی کــه در فــرش هــای دیگــر، ایــن 
ــه میــزان قابــل توجهــی بــه چشــم مــی آید.بــه صورتــی کــه بعــد از یــک مــدت  مقــدار ب

شــاهد کــج شــدن یــا کوتــاه شــدن قــد فــرش خواهیــم بــود.

فــرش هــای اکریلیــک هنــگام شســت و شــو و قــرار گرفتــن در برابــر نــور خورشــید، تغییــر 
رنــگ و کیفیــت نخواهنــد داشــت. در صورتــی کــه در فــرش هــای بــی کیفیــت مثــل بــی 
ســی اف، تختــه شــدن نــخ خــاب فــرش، ســفت شــدن و رنــگ پریدگــی را شــاهد مــی 

باشــیم.
از لحــاظ گرمــا، فــرش هــای اکریلیــک مقاومــت باالیــی در برابــر گرمــای مســتقیم را دارنــد 
و بــه مــدت 5 دقیقــه مــی توانــد گرمــای یــک اتــوی داغ را بــدون ســوختگی تحمــل کننــد. 

همانطــور کــه مــی دانیــد در صــورت اتفــاق 
بــر روی فرشــی غیــر  ایــن عامــل  افتــادن 
اکرولیــک شــاهد فرورفتــن اتــو در فــرش، 
فــرش  گرفتــن  آتــش  و  شــدگی  ســوراخ 

خواهیــم بــود.

فــرش ماشــینی اکریلیــک بــه مــرور زمــان 
دچــار ســایش و خوردگــی نمــی شــود در 
صورتــی کــه فــرش هــای بــی ســی اف بــه 
مــرور زمــان دچــار ایــن اشــکال مــی شــوند. 
از لحــاظ زیبایــی فــرش های اکریلیک قابل 
مقایســه با ســایر فرش ها نیســتند و البته 
نســبت بــه ســایر فــرش هــا مشــکاتی نیــز 
دارد کــه پــرزدادن نــخ خــاب آن، از جملــه 
ی ایــن مشــکل هــا بــه حســاب مــی آیــد. 
البتــه بــرای رفــع ایــن مشــکل از فنــاوری 
هیــت ســت اســتفاده میشــود. در ادامــه 
در مــورد ایــن فنــاوری توضیحاتــی داده مــی 

شــود.

اکریلیــک  نــخ  الیــاف  تاریخچــه 
ماشــینی فــرش 
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نخ اکریلیک هیت ست شده چیست؟
محیــط  در  میــادی   ۱۹۴۰ ســال  در  بــار  نخســتین  نــخ  ایــن 
آزمایشــگاهی ایجــاد شــد و ۸ ســال بعــد بــه تولیــد انبــوه رســید. از 
آن پــس جایــگاه ممتــازی در صنعــت نســاجی پیــدا کــرده اســت. 
در طــول ســال هــا انــواع نــخ اکریلیــک بــه بــازار عرضــه شــد و 
اســتفاده از آن در صنعــت فــرش نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
ــگاه  ــا ظهــور ماشــین آالت پیشــرفته بافندگــی جای ــج و ب ــه تدری ب
نــخ اکرلیــک هیــت ســت شــده نیــز در عرصــه فــرش بافــی افزایــش 
ــا اســتقبال تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان مواجــه  یافــت و ب
شــد. امــروز نــخ اکریلیــک هیــت ســت شــده ســرآمد الیافــی اســت 

کــه در بافــت فــرش ماشــینی بــه کار گرفتــه مــی شــود.

هیت ست نخ به چه معناست؟
هیــت ســت کــردن فراینــدی اســت کــه پیــش از بافــت فــرش 
ماشــینی، روی الیــاف مصنوعــی صــورت مــی گیــرد. در ایــن فراینــد 
کــه شــامل مجموعــه ای از مراحــل اســت، بافــت نــخ هــا پــس از 
ریســیده شــدن بــه وســیله حــرارت و بخــار دچــار تغییراتــی مــی 
شــوند کــه در نهایــت بــه تثبیــت و افزایــش کیفیــت آنهــا مــی 
انجامــد. ضمــن اینکــه نــخ هــای معیــوب و فاقــد کیفیــت الزم 
ــه حــذف مــی شــوند. پــس هیــت ســت کــردن نــخ  در ایــن مرحل
هــا، موجــب بافــت فــرش هایــی مــی شــود کــه دارای کیفیــت، 
اســتحکام، دوام و ثبــات رنــگ باالتــری خواهنــد بــود. بــه ایــن 
ترتیــب اصطاحاتــی ماننــد فــرش هیــت ســت اشــتباه اســت چــرا 
کــه هیــت ســت کــردن روی نــخ ریســیده شــده انجــام مــی شــود.

در فراینــد هیــت ســت کــردن از ماشــین آالت و دســتگاه هــای 
بــه  رســاندن  آســیب  بــدون  کــه  شــود  مــی  اســتفاده  مجهــزی 
نــخ، کیفیــت آن را ارتقــاء مــی دهنــد. بخشــی از هیــت ســتینگ 
شــامل دادن بخــار آب بــه نــخ اســت، ایــن مرحلــه ضــروری ســبب 

از  کــردن  ســت  هیــت  فراینــد  در 
ماشین آالت و دستگاه های مجهزی 
اســتفاده مــی شــود کــه بــدون آســیب 
رســاندن بــه نــخ، کیفیــت آن را ارتقــاء 

مــی دهنــد. 

ایجــاد مقاومــت در نــخ، کاهــش پرزدهــی آن، افزایــش قابلیــت 
رنــگ پذیــری و نیــز یکدســتی و نرمــی نــخ مــی گــردد. هیــت ســت 
کــردن را مــی تــوان روی انــواع الیــاف آکریلیــک، پلــی اســتر، پلــی 
پروپیلــن، پشــم و مخلــوط بــه کار بــرد. در ایــن بیــن نــخ آکریلیــک 
هیــت ســت باالتریــن کیفیــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

مزیــت هــای فــرش ماشــینی دارای الیــاف هیــت ســت 
شــده

ــد هیــت ســت رخ مــی  ــال فراین ــه دنب ــخ کــه ب افزایــش کیفیــت ن
بــه  دهــد، موجــب تولیــد و بافــت فــرش هایــی مــی شــود کــه 
نســبت ســایر فــرش هــا از ویژگــی هــا و خصوصیــات ممتازتــری 
برخــوردار هســتند کــه در اینجــا بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره مــی 
کنیــم. نــخ هــای هیــت ســت شــده نــه تنهــا از نظــر کیفیــت تغییــر 
مــی کننــد، بلکــه زیبایــی آنهــا نیــز دچــار دگرگونــی مــی شــود، بــه 
نوعــی کــه فــرش هــای بافــت شــده بــا ایــن نــخ هــا، درخشــندگی و 

ــد. ــوازی بیشــتری دارن چشــم ن
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هیــت ســت کــردن موجــب ارتقــای رنــگ 
پذیــری نــخ مــی شــود، در نتیجه فرش های 
بافته شــده، ثبات رنگ بیشــتری داشــته و 
کاهــش رنــگ آنهــا بــر اثــر شستشــو بســیار 

کــم و حداقلــی خواهــد بــود.

افزایــش مقاومــت نــخ هیــت ســت باعــث 
مــی شــود تــا فــرش بافتــه شــده از آن در 
رطوبــت  و  خورشــید  نــور  حــرارت،  برابــر 
مقــاوم باشــد. طبیعتــا ایــن فــرش هــا از 
اســتحکام و مانــدگاری باالتــری برخوردارند 
چــرا کــه نــخ هــای هیــت ســت دارای ثبــات 

و دوام بیشــتری مــی باشــند. 

همچنیــن بــه علــت قــوی تــر شــدن ســاختار 
نــخ، احتمــال بــروز پارگــی، ســوراخ شــدگی 
یــا مــوارد مشــابه در فــرش کاهــش مــی 
برابــر  در  هــا  فــرش  ایــن  یابــد. مقاومــت 
آلودگــی هایــی نظیــر گــرد و غبار نیز بیشــتر 
ــژه اگــر فــرش دارای تراکــم و  اســت، بــه وی
شــانه باالیــی باشــد، کمتریــن میــزان گــرد 
و غبــار بــه درون آن نفــوذ مــی کنــد کــه 
ایــن خــود موجــب افزایــش بهداشــت مــی 

شــود.

بــه علــت کاهــش پرزدهــی در نــخ هیــت 
آن  از  حاصــل  هــای  فــرش  شــده،  ســت 

نیــز پرزدهــی پایینــی دارنــد کــه ایــن امــر 
فــرش  زیبایــی  افزایــش  تنهــا موجــب  نــه 
بلکــه مانعــی در برابــر ایجــاد حساســیت 
تنفســی  هــای  بیمــاری  و  آلرژیــک  هــای 
خواهــد بــود. پاخــور ایــن فــرش هــا نــرم تــر 
ــه هاســت، ضمــن اینکــه در  از دیگــر نمون
برابــر رفــت و آمــد زیــاد مقاومــت بیشــتری 
داشــته و ســاییدگی کمتــری بــرای فــرش 

رخ مــی دهــد.

در پــی ایجــاد تغییــرات در ســاختار نــخ، نــخ 
حجیــم تــر و بــه اصطــاح پفکــی مــی گردد، 
در نتیجــه فــرش هــای بافتــه شــده از نــخ 
هیــت ســت، در مقایســه بــا فــرش هــای 

مشــابه از نظــر تراکــم و شــانه، حجیــم تــر و 
ُــر تــر بــه نظــر مــی رســند. تــو پ

نقــش و نــگار و طــرح فــرش در فــرش هــای 
ــا نــخ هیــت ســت،  ماشــینی بافتــه شــده ب
وضــوح بیشــتری داشــته و چشــم نــوازی 

ــال دارد. ــه دنب بیشــتری ب

تشــخیص فــرش اکریلیــک از فــرش 
هــای غیــر اکریلیــک

فــرش هــای موجــود در بــازار بــه طــور کلــی 
هیــت  اکریلیــک  اکریلیــک،  هــای  فــرش 
ســت، پلــی اســتر و بــی ســی اف و پلــی 
فــرش  تریــن  شــبیه  میباشــند.  پروپلیــن 
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ــه فــرش هــای دســتباف فــرش اکریلیــک  ب
کارشــناس  غیــر  افــراد  بــرای  اســت. 
تشــخیص فــرش اکریلیــک از پلــی اســتر و 
ســایر فــرش هــای موجــود در بــازار ســخت 
میباشــد مــا در زیــر بــه برخــی از تفــاوت 

هــای ایــن فــرش هــا اشــاره مــی کنیــم.

بــه  نســبت  اکریلیــک  فــرش ماشــینی   -۱
ــوده،  ــر ب ــرم ت ــی اســتر ن فــرش ماشــینی پل
لطافــت بیشــتری دارد و روشــن تــر از آن 

مــی باشــد.
اکریلیــک  ماشــینی  فــرش  روی  وقتــی   -۲
مــی  لمــس  را  آن  و  کشــید  مــی  دســت 
کنیــد، نــخ خــاب فــرش بــه صــورت دانــه 
شــود  مــی  رد  شــما  دســت  زیــر  از  دانــه 
و ســفت  بــه هــم چســبیده  آنکــه  بــدون 
باشــند و از هــم جــدا نشــوند. بــه اصطــاح 

نمــی شــوند. هــم کاف  در 
مــواد  بــوی  اصــا  اکریلیــک  فــرش   -۳

دهــد. نمــی  نفتــی  و  پاســتیکی 
۴- در صــورت دســت کشــیدن روی فــرش 
اکریلیــک، دســت روی آن ســر مــی خــورد و 
بــه فــرش نمــی چســبد یعنــی فــرش حالــت 

چســبندگی نــدارد.
5- در صــورت اســتفاده مــداوم از فــرش 
برگشــت  خاصیــت  اکریلیــک،  ماشــینی 
پاخوردگــی  اثــر  در  و  داشــته  پذیــری 

دارد. باالیــی  مقاومــت 
۶- در برابــر حــرارت غیــر مســتقیم ماننــد 
اتــوی داغ، قابلمــه و... بســیار مقــاوم مــی 

باشــد.
بــه  کــه گفتــه شــد نســبت  ۷- همانطــور 
ســایر فــرش هــا رنــگ هــای شــاد، زنــده 
نــخ  کلــی  طــور  بــه  و  دارنــد،  شــفاف  و 

دارد. باالیــی  پذیــری  رنــگ  اکریلیــک 
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فرش های اپیدار: مجموعه جدید
 REFORM DISCOVERY رشکت بلژییک

بررســی  نیــز  را  انســان ها  ارتبــاط  کــه پشــت ســر می گذاریــم،  الگوریتــم عالئمــی  از طریــق   REFORM DISCOVERY
می کنــد. نقشــه های راه پیچیــده، ســازه های کشــاورزی دقیــق و شــبکه های شــهری مرتــب و در عیــن حــال تــا حــدودی 

آشــفته نمونه هایــی از سیســتم های دست ســاز عظیمــی هســتند کــه تنهــا از راه دور قابــل درک هســتند.

رشکت فرش ماشیین EGE CARPET  پیرشو در تولید فرش های اپیدار در جهان

اصالحــات  مفهــوم  از  جدیــد  عضــوی 
پایــدار

هنــگام نــگاه کــردن از بــاال، زمیــن یــک سیســتم 
هــر  پاییــن،  بــه  کــردن  نــگاه  بــا  اســت.  کامــل 
معجــزه طبیعــت قــدرت منحصــر بــه فــرد خــود 
را دارد، خــواه فشــار عظیــم اقیانــوس خروشــان 
باشــد یــا سرســختی صخــره غیرقابــل حرکتــی کــه 
همیشــه موقعیــت بــا شــکوه خــود را حفــظ کــرده 
اســت. بــه طــور جداگانــه، ایــن نیروهــا ناســازگار 
بــه نظــر می رســند، امــا از دیــد یــک پرنــده آشــکار 
و  هســتند  مرتبــط  هــم  بــه  آنهــا  کــه  می شــود 

بســیار ســازگار هســتند.

الگوریتــم  طریــق  از   REFORM DISCOVERY
ارتبــاط  می گذاریــم،  ســر  پشــت  کــه  عائمــی 
نقشــه های  می کنــد.  بررســی  نیــز  را  انســان ها 
و  دقیــق  کشــاورزی  ســازه های  پیچیــده،  راه 
شــبکه های شــهری مرتــب و در عیــن حــال تــا 
سیســتم های  از  نمونه هایــی  آشــفته  حــدودی 
راه  از  تنهــا  کــه  هســتند  عظیمــی  دست ســاز 

ترجمه: فروغ امیر شیرزاد - تحریریه مجله کهن

دور قابــل درک هســتند. شــگفتی های طبیعــی یــا ســازه های ســاخته شــده 
قابــل  از همــان سیســتم های شــبکه ای  انســان، همگــی بخشــی  توســط 

هســتند. کشــف 

طرح ها
در ایــن مجموعــه، ســاختار حلقــه چنــد ســطحی، بافتــی را ایجــاد می کنــد 
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کــه تحــت تأثیــر ایــن سیســتم های شــبکه ای قــرار گرفتــه و 5 الگــوی 
ســیاره، زمیــن، شــبکه، تــوری و صخره هــا را تعریــف می کنــد. بــا 
موجــود بــودن در اندازه هــا و شــکل های بهینــه ســازی شــده بــر 
یــا  تنهایــی  صــورت  بــه  را  آنهــا  می تــوان  فــردی،  الگــوی  اســاس 
ترکیبــی اســتفاده کــرد تــا جلــوه ای مایــم یــا چشــمگیر ایجــاد کننــد.

گروه های رنگی
لطیــف  شــید های  از  معاصــر  رنگــی  گــروه   5 در   DISCOVERY
بــرای  دقــت  بــا  کــه  می شــود  ارائــه  غنی تــر  رنگ هــای  تــا  گرفتــه 
ایــن  بــه شــما  امــر  ایــن  عالــی هماهنــگ شــده اند.  ترکیب هــای 
امــکان را می دهــد کــه گزینه هــای فضایــی مختلفــی را آزمایــش 
کنیــد کــه بــه تعریــف مناطقــی ماننــد نقــاط ماقــات و مناطــق آرام 
یــا مشــترک و همچنیــن تامیــن نیازهــای فاصله گــذاری اجتماعــی و 

می کنــد. کمــک  مســیریابی 

پدیده هــای طبیعــی، الهام بخــش پالت هــای رنگــی خنثــی هســتند 
کــه بــا شــید های تیره تــر یــا شــیدهای تقریبــاً فراطبیعــی روشــن 
تکمیــل می شــوند کــه ظاهــری ظریــف یــا قدرتمنــد ایجــاد می کننــد. 
ترکیبــات  در  آنهــا  از  اســتفاده  قابلیــت  بــرای  رنگــی  گروه هــای 

منحصــر بــه فــرد، بــا دقــت انتخــاب می شــوند

ASH BLACK
مختلــف  رنگــی  اشــباع های  بــا  خاکســتری  و  مشــکی  رنگ هــای 
زمیــن  کــف  بــه  کنتراســت های هماهنــگ، فضایــی چشــمگیر  و 
می بخشــند. مشــکی خاکســتری رنــگ داخلــی کاســیکی اســت 

باشــد. انتخــاب جســورانه ای  کــه می توانــد 

SAND GREY
خاکســتری شــنی کــه روشــن ترین گــروه رنگــی DISCOVERY را 
تشــکیل می دهــد، طرح هــای رنگــی بــژ و خاکســتری را در ظاهــری 

معاصــر بــا درجــه باالیــی از کنتراســت رنــگ ترکیــب می کنــد.

BROKEN GREEN
ایــن رنــگ زیبــای قدیمــی، رنگ هــای دلپذیــر داخلــی ماننــد ســبز 
بــا الیه هــای  رنگ هــای معاصــر  ترکیــب  در  را  زمــردی  و  جنگلــی 

ترکیــب می کنــد. جالــب 
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OCEAN BLUE
ایــن رنــگ کاســیک و در عیــن حــال پــر جنــب و جــوش، انــرژی 
و  عمــق  افــزودن  بــا  می بخشــد.  داخلــی  محیــط  هــر  بــه  آرامــی 
حرکــت جالــب بــه ایــن پنــج الگــو، ایــن گزینــه یــک انتخــاب رنــگ 

اســت. قدرتمنــد 

WILD BERRY
غذاهــای لذیــذ خوراکــی از آشــپزخانه طبیعــت، الهــام بخــش ایــن 
پالــت رنگ هــای تــوت روشــن، تیــره یــا کمــی محــو هســتند. ایــن 
رنــگ یــک انتخــاب داخلــی مــدرن و جســورانه بــرای ایجــاد یــک 

فضــای قدرتمنــد اســت.

اندازه و شکل
و  CARPET TILES، PLANKS صــورت  بــه   DISCOVERY 
گزینه هــای  کــه  اســت  موجــود   WALL-TO-WALL CARPET
بــا  می دهــد.  ارائــه  شــما  کفپوش هــای  بــرای  را  زیــادی  طراحــی 
اســتفاده از ایــن مجموعــه، می توانیــد فضاهایــی متمایــز و کاربردی 

ایجــاد کنیــد کــه دارای انعطــاف پذیــری و تنــوع هســتند.

بــرای اســتفاده حداکثــری از 5 الگــوی منحصــر بــه فــرد، ســیاره، 

زمیــن و شــبکه در قطعه هــای ۴۸ ×۴۸ ســانتی متــر، کاشــی هــای 
۹۶ ×۹۶ ســانتی متر، تخته هــای ۲۴ ×۹۶ســانتی متــر و فــرش دیــوار 

بــه دیــوار موجــود هســتند.
 تکه هــای فــرش را می تــوان بــه ســبک یکپارچــه یــا بــه صــورت یــک 
ــی  ــوه متفاوت ــرز جل چهــارم نصــب کــرد کــه در آن طــرح و جهــت پ

ــد. ایجــاد می کن

ایــن مجموعــه یــک جعبــه ابــزار بصــری عالــی اســت کــه در آن 
می توانیــد بســته بــه اندازه هــا و شــکل هایی کــه انتخــاب می کنیــد، 
بــه ظاهــر بســیار متفاوتــی دســت پیــدا کنیــد. بــا گزینه هــای خــود 
بــازی کنیــد و ایده هــای طراحــی خــود را بــا مــا بــه تصویــر بکشــید.

زباله تا زمانی که هدر نرود، زباله نیست!
محیط زیســت  بــا  ســازگار  مــواد  از   REFORM DISCOVERY
 CRADLE TO گواهینامه هــای  دارای  و  اســت  شــده  ســاخته 
 INDOOR AIR COMFORT GOLD و   CRADLE BRONZE
اســت و یــک انتخــاب پایدارتــر بــرای هــر پــروژه کفپــوش اســت.

مــا بطری هــای پاســتیکی دور انداختــه شــده را بــه مــواد اولیــه 
ECOTRUST خــود تبدیــل می کنیــم کــه از الیــه هــای تافتینــگ 
نــرم و در عیــن حــال قــوی PET تشــکیل شــده اســت و از مانــدگاری 
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ــی برخــوردار اســت.  ــی عال ــی و عملکــرد صوت طوالن
تمــام فــرش هــای تولیــد شــده از مــواد بازیافتــی بســیار بــا کیفیــت  
بــه فــرد و ثبــت اختــراع شــده، عرضــه می شــوند. از  و منحصــر 
بــرای  تورهــای ماهیگیــری رهــا شــده و ســایر ضایعــات صنعتــی 
تولیــد نخ هــای تشــکیل دهنــده بســیاری از فرش هــای تولیــدی مــا 

می شــود. اســتفاده 

تورهــای ماهیگیــری یــک دهــم زباله هــای اقیانوس هــا را تشــکیل 
بــرای  و خطــری  حــال حرکــت هســتند  در  ماه هــا  کــه  می دهنــد 
حیــات دریاهــا بــه شــمار می رونــد. پــس از جمــع آوری، تورهــای 

ماهیگیــری تمیــز شــده، تکــه تکــه شــده و دوبــاره بــه عنــوان نخــی 
قــوی و مقــاوم متولــد می شــوند کــه هــم بازیافــت شــده و هــم قابــل 

ــرای هــزاران مرتبــه اســت. بازیافــت مجــدد ب
بــه چالــش می کشــیم و در مــورد  مــا اســتانداردهای صنعــت را 
چگونگــی ترکیــب زیبایــی شناســی، کیفیــت و پایــداری تجدیــد نظــر 

می کنیــم.

منبــع: شــرکت فــرش ماشــینی EGE CARPET )شــرکت بلژیکــی 
EGE CARPET  از مهمتریــن تولیــد کننــدگان فــرش ماشــینی در 
بلژیــک و جهــان اســت کــه در تولیــد فــرش هــای پایــدار پیشــرو 

اســت.(
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نویسنده: فاطمه معتمدی

صنعت فرش و كفپوش در 
خاورميانه و آينده آن

فرش و کفپوش یکی از صنایع درآمدزا در جهان است. در این یادداشت قصد داریم آینده صنعت فرش و کفپوش 
خاورمیانه را در بازه سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ ارزیابی کنیم. همچنین قصد داریم یک تحلیل عمیق و روان از بازار به 

شما ارائه دهیم و به صورت مفصل در مورد چندین مولفه اصلی که می تواند بر ساختار بازار در دوره ارزیابی اثرگذار 
باشد صحبت کنیم.

مــا در ایــن یادداشــت عمیقــا بــه تاریک تریــن زوایــای بازارهــای پراکنــده در سراســر 
خاورمیانــه می پردازیــم و برخــی از داده هــای بســیار مهــم و آینده نگــر را کــه بــا رفتــار 
بــازار مرتبــط هســتند، ارائــه خواهیــم کــرد. بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده بــازار 
فــرش و کفپــوش در ناحیــه خاورمیانــه چندیــن برابــر رشــد خواهــد کــرد و نــرخ رشــد 

ــه ثبــت خواهــد رســاند. مرکــب ســاالنه 5٪ را ب

دارنــد  وجــود  منطقــه  ایــن  در  زیــادی  بافنــدگان  اســت.  بافندگــی  مهــد  خاورمیانــه 
بازارهــای خاورمیانــه مجموعــه  العــاده ای تولیــد می کننــد. در  فــوق  کــه محصــوالت 
محصوالتــی در حــوزه فــرش و کفپــوش در حــال گســترش و رشــد هســتند. بــا توجــه بــه 
رشــد صنعــت گردشــگری، امــاک و مســتغات و ســرمایه گذاری هــای جدیــد، اقتصــاد 
در ایــن منطقــه جغرافیایــی در حــال رشــد اســت. مجموعــه ایــن رونــق اقتصــادی ســبب 

ــازار فــرش و کفپــوش در خاورمیانــه خواهــد شــد.  پیشــرفت ب
بــازار خاورمیانــه برخــی از بهتریــن محصــوالت نظیــر چمــن مصنوعــی، فــرش، موکــت 
و همچنیــن انــواع کفپوش هــای لمینــت را بــه نقــاط مختلــف جهــان صــادر می کنــد. بــا 
توجــه بــه اینکــه تقاضــا بــرای ایــن محصــوالت در سراســر جهــان حداکثــر اســت، طبــق 
ایــن تحلیــل بــازار، تقاضــا بــرای ایــن محصــوالت در چنــد ســال آینــده افزایــش خواهــد 
یافــت. بــر اســاس ایــن گــزارش، بــازار کفپــوش و فــرش خاورمیانــه عــاوه بــر صــادرات 

بــه مشــتریان تجــاری داخلــی نیــز پاســخ خواهــد داد.
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چالش های بازار فرش و کفپوش خاورمیانه
باتوجــه بــه اینکــه مشــتریان ایــن بخــش توجــه زیــادی بــه جزئیــات 
محصــول دارنــد و همچنیــن حاضــر هســتند بــرای بــه دســت آوردن 
محصــوالت بــا کیفیــت بهتــر پــول بیشــتری بپردازنــد، این بازار بســیار 
چالــش برانگیــز خواهــد بــود. تولیــد کننــدگان بــرای پاســخگویی بــه 
نیــاز ایــن دســته از مشــتریان توانایی هــا و مهارت هــای خودشــان را 
افزایــش می دهنــد. ارائــه ایــن محصــوالت سفارشــی ســبب می شــود 

کــه تولیدکننــدگان در بخــش رقابتــی بــازار ســرپا بماننــد.

ســهامداران عمــده  بــازار فــرش و کفپــوش خاورمیانــه بــه صــورت 
پیوســته در حــال اصــاح سیاســت های تولیــد خــود هســتند. آن هــا 
ــا محیــط زیســت تعییــن  ــد از اســتانداردهای ســازگاری ب ســعی دارن

ــد. ــروی کنن ــر پی شــده توســط مجامــع معتب

بــه  محصــول  کاربــرد  نــوع  بــه  توجــه  بــا  کفپــوش  و  فــرش  بــازار 
دفاتــر  مســکونی،  بخش هــای  قبیــل  از  مختلفــی  دســته های 
بازرگانــی، بیمارســتان ها و لــوازم مربــوط بــه مراقبت هــای بهداشــتی، 
کاربردهــای صنعتــی، خودروهــا و خرده فروشــی ها تقســیم می شــود. 
در ایــن بــازار از مــواد اولیــه متنوعــی اســتفاده می شــود کــه از جملــه 
آن می تــوان بــه پلــی پروپیلــن، پلــی اســتر، نایلــون و مــواد دیگــر 
نــام بــرد. بــا توجــه بــه افزایــش مشــتریان، گســترش اقتصــاد منطقــه 
خاورمیانــه و همچنیــن افزایــش تقاضــا بــرای اســتفاده از کفپــوش 
در موسســات آموزشــی، بیمارســتان ها و بخــش هتلــداری، در ایــن 

دوره بــازار روبــه رشــد ارزیابــی می شــود.

تجزیــه و تحلیــل کفپــوش خاورمیانــه و تقســیم بنــدی 
بــازار فــرش بــر اســاس نــوع محصــول

محصــوالت بــازار فــرش و کفپــوش خاورمیانه مــواردی از قبیل فرش، 
موکــت تافتینــگ، فــرش ماشــینی، چمــن مصنوعــی، کاشــی فــرش، 
کفپوش هــای وینیلــی و کفپــوش پارکــت لمینــت را در بــر می گیــرد. 
همچنیــن ایــن محصــوالت را بــر اســاس مــواد اولیــه اســتفاده شــده 
می تــوان بــه کفپوش هــای تهیــه شــده از پلــی پروپیلــن، نایلــون، پلــی 
اســتر و الیــاف دیگــر تقســیم کــرد. ایــن محصــوالت بــر اســاس کاربــرد 
دفاتــر  منــازل مســکونی،  در  اســتفاده  بــه  نیــز  اســتفاده  و محــل 
بهداشــتی  مراقبت هــای  هتلــداری،  فروشــی ها،  خــرده  بازرگانــی، 
و بیمارســتان ها، موسســات آموزشــی، خودروســازی، کاربردهــای 

صنعتــی و غیــره تقســیم می شــوند.

تجزیه و تحلیل بخش های مختلف
از بیــن مــواد اولیــه اســتفاده شــده در صنعــت فــرش و کفپــوش 
دوره  در  نایلــون  جنــس  از  شــده  تهیــه  کفپوش هــای  خاورمیانــه، 

ارزیابی بیش از ۴۰٪ از ســهم بازار را به خود اختصاص خواهند 
داد. جــدا از ایــن مــورد مــواد اولیــه دیگــر نیــز بــه رشــد بــازار مذکور 
کمــک شــایان توجهــی خواهنــد کــرد. در حــوزه کاربــرد نیــز، بخش 
مســکونی ســبب رشــد قابــل توجــه بــازار خواهــد شــد. همچنیــن 
بخــش مــوارد مصرفــی خــودرو و هتلــداری نیــز نتایــج مثبــت و 

قابــل توجهــی را در ایــن دوره بــه دنبــال خواهنــد داشــت.

تحلیل منطقه ای
کشــورهای قطــر و کویــت ســهم قابــل توجهــی در بــازار فــرش 
و کفپــوش خاورمیانــه خواهنــد داشــت. از آنجایــی کــه کشــور 
ــان جــام جهانــی فوتبــال خواهــد بــود،  قطــر در ســال ۲۰۲۲ میزب
گردشــگران زیــادی را جــذب خواهــد کــرد. جــذب گردشــگر در 
حاشــیه ایــن رویــداد ورزشــی بــزرگ ســبب رونــق اقتصــادی و بــه 
تبــع رشــد بــازار فــرش و کفپــوش در ایــن کشــور خواهــد شــد. بجــز 
ــران،  ــر امــارات، مصــر، ای ــه نظی قطــر کشــورهای دیگــر خاورمیان
کویــت، بحریــن، عمــان و ترکیــه نیــز توســعه خوبــی را در بــازار بــه 

ــد گذاشــت. نمایــش خواهن
برخــی از نقــش افرینــان اصلــی فعــال در بخــش فــرش و کفپــوش 

منطقــه خاورمیانــه عبارتنــد از:
Cerner Corporation 	

Care Fusion Corporation 	
Kirby Lester LLC 	

Swisslog Holdings AG 	
و غیره









 

شرکت
 آناهیتا

تولید کننده انواع منسوجات بی

بافت و پارچه های اسپان باند

گرماژ ۸-۲۰۰

قابلیت تولید به دو صورت آب جذب و آب گریز

خصوصیات مکانیکی بسیار مطلوب

در انواع رنگها با توجه به سفارش

آشنایی با منسوجات بی بافت و دستگاه های اسپان باند
 

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

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

مشخصات:

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

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

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

آب و رطوبت عمل میکند.

 

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

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

دستی اسپان باند اعالم می کند.

 
اطالعات تماس : ۰۹۱۲۰۶۰۲۹۲۳ سرکار خانم نظری 

 

تولید انواع ساک های

دستی اسپان باند

دسته پانچ دسته بند دار (عطف دار)

ته کاست

سه طرف کاست

ساک های سه تکه

ساک دستی با نخ جمع شو

ست های رومیزی و…

تولید انواع ساک های دستی اسپان باند
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اخبار نساجی

ZIMMER انتخاب اول چاپگرهای 
اپرچه های منسوجات خانی در رسارس جهان

ZIMMER AUSTRIA دارای ســابقه  طوالنــی و تجربــه زیــادی در ســاخت و تامیــن تجهیــزات بــرای نیازهــای چــاپ 
پارچه هــای ســنگین اســت. پارچه هــای مــورد اســتفاده در اثاثیــه یــا لــوازم داخلــی دارای تنــوع زیــادی شــامل الیــاف 

مبتنــی بــر ســلولز، زیرالیه هــای PES، اکریلیــک، پلــی آمیــد و یــا مخلــوط پشــم PA و غیــره هســتند.

یــک نیــاز دایمــی بــرای پارچه هــای مــورد اســتفاده در صنعــت نســاجی و منســوجات 
ــا پــرزدار باشــد،  ــا کیفیــت بــاال صــرف نظــر از اینکــه بافــت آنهــا تخــت ی خانگــی ب
وجــود دارد. میــزان نفــوذ رنــگ، یــک مســاله کلیــدی بــرای پارچه هــای صندلــی بــا 
کارایــی بــاال و بــا دوام مــورد اســتفاده در کاربردهــای مســکونی، قــراردادی یــا حتــی 
در وســایل حمــل و نقــل عمومــی ماننــد قطــار، اتوبــوس، هواپیمــا یــا کشــتی های 

تفریحــی می باشــد.

و  ســاخت  در  زیــادی  تجربــه  و  طوالنــی  ســابقه   دارای   ZIMMER AUSTRIA
پارچه هــای  اســت.  ســنگین  پارچه هــای  چــاپ  نیازهــای  بــرای  تجهیــزات  تامیــن 
مــورد اســتفاده در صنعــت منســوجات خانگــی دارای تنــوع زیــادی شــامل الیــاف 
مبتنــی بــر ســلولز، پلــی اســتر، اکریلیــک، پلــی آمیــد و یــا مخلــوط پشــم PA و غیــره 

هســتند.

فرقــی نمی کنــد کــه پارچــه از یــک بافــت ســاده یــا یــک ســاختار پیچیــده از نخ هــای 
 COLARIS فانتــزی شــنیل یــا بســتر مخملــی ســاخته شــده باشــند. خــط چــاپ
می توانــد تمــام نیازهــای چنیــن محصوالتــی را بــدون در نظــر گرفتــن جنــس نــخ و 

نــوع بافــت برطــرف کنــد.
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ZIMMER AUSTRIA از طریق تحقیقات مداوم 
داخلی و ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان مواد 

شیمیایی، می تواند فناوری های فرآیندی جدیدی 
را توسعه داده و آنها را در کارخانه های تولیدی 

چاپ به کار گیرد.

توسعه فرآیند
ارتبــاط  و  داخلــی  مــداوم  تحقیقــات  طریــق  از   ZIMMER AUSTRIA
فناوری هــای  می توانــد  شــیمیایی،  مــواد  تولیدکننــدگان  بــا  نزدیــک 
فرآینــدی جدیــدی را توســعه داده و آنهــا را در کارخانه هــای تولیــدی چــاپ 

بــه کار گیــرد.

سیستم جوهر باز
بــه  اســتفاده در منســوجات خانگــی،  مــورد  پارچه هــای موجــود  انــواع 
بهتریــن نحــو از طریــق سیســتم جوهــر بــاز پوشــانده می شــوند. جوهرهــای 
تاییــد شــده از بهتریــن تولیدکننــدگان، بــا گســترده ترین طیــف رنگی قابل 
اســتفاده هســتند. ایــن امــر باعــث می شــود کــه چاپگــر COLARIS همــه 
کاره تریــن اپلیکاتــور بــرای جوهرهــا و مــواد شــیمیایی کاربــردی امــروزی 
باشــد. سیســتم جوهــر بــاز از ویژگی هــای کلیــدی خانــواده چاپگرهــای 

COLARIS اســت.

و  مســتحکم  معــروف،  چــاپ  هــای  هــد  دارای  کوالریــس  چاپگرهــای 
ــا سیســتم گــردش  ــر FUJIFILM DIMATIX STAR-FIRE™ ب ــل تعمی قاب
جوهــر READYJET™ یکپارچــه و حالــت چــاپ در مقیــاس خاکســتری 
VERSADROP™ بــرای قــرار دادن دقیــق جوهــر و مــواد شــیمیایی بــر روی 

هــر بســتری هســتند.

تولید مقرون به صرفه از طریق چرخه عمر طوالنی
هزینه هــای عملیاتــی پاییــن و تولیــد پایــدار از طریــق قــدرت و دقــت چاپگر 
تضمیــن می شــود. قرارگیــری دقیــق و تثبیــت بــدون نقــص بســتر چــاپ بــر 
روی تســمه حمــل و نقــل یــک نیــاز اساســی اســت. کنتــرل دائمــی نــوار 
حمــل و نقــل و کنتــرل موقعیــت موتــور محــرک خطــی، حداکثــر دقــت را 

در چــاپ تضمیــن می کنــد.

اجــزای الکترونیکــی از جملــه بردهــای رابــط فایرپالــس، داده و هــد توســط 
چــاپ  موتــور  ماننــد  درســت  ســاخته شــده اند،   ZIMMER AUSTRIA

COLARIS کــه تضمیــن کننــده راحتــی اپراتــور و نتایــج عالــی چــاپ اســت. 
چندیــن ویژگــی اختیــاری می توانــد بــر اســاس محصــول خــاص یــا نیــاز 

مشــتری ارائــه شــود.

یــک سیســتم عیــب یابــی جامــع بخشــی از موتــور چــاپ اســت و توســط 
ــا در  ــی مــا در سراســر جهــان پشــتیبانی می شــود ت ــم خدمــات عملیات تی
صــورت بــروز نقــص، زمــان خرابــی را بــه حداقــل برســاند. نگهــداری از راه 
دور، پشــتیبانی نــرم افــزار را در طــول عمــر پرینتــر کوالریــس تضمیــن 

می کنــد.

تطبیق پذیری برای پیکربندی بهینه محصول
طیــف گســترده ای از محصــوالت اثاثیــه یــا لــوازم داخلــی بــه خوبــی از 
داده  پوشــش   COLARIS دیجیتــال  جوهرافشــان  چاپگرهــای  طریــق 
شــده اند کــه مــی تواننــد بــرای چیدمــان جوهــر ری اکتیــو و VAT بــرای 

چــاپ بــر روی بســترهای مبتنــی بــر ســلولز پیکربنــدی شــوند.

محصــوالت ســاخته شــده از پلــی آمیــد و پشــم یــا ترکیبــات آن را می تــوان 
بــا اســتفاده از جوهرهــای اســیدی چــاپ و تکمیــل کــرد. عــاوه بــر ایــن، 
می تــوان چیدمانــی را بــرای جوهرهــای کاتیونــی بــرای چــاپ و پــردازش 
بســترهای مبتنــی بــر CDPET و اکریلیــک ایجــاد کــرد. پارچه هــای پلــی 
اســتر بــا جوهرهــای دیســپرس انــرژی بــاال یــا جوهرهــای سابلیمیشــن 

مســتقیم چــاپ می شــوند.
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آشنایی اب کارخانجات ريسندیگ و ابفندیگ 

سينا اتب کاشان

مــا در ابتــدا بــا نــام شــرکت فــرش زرکار کاشــان در ســال ۱۳۶۹ فعاليــت خــود را در زمينــه چلــه پيچــی و بافــت فــرش ماشــينی بــا ماشــین 
آالت ایرانــی و خــط آهــار و تکمیــل فــرش آغــاز نمودیــم و اکنــون در ایــن راســتا از ماشــین آالت بافندگــی بــا آخریــن تکنولــوژی روز 

دنیــا بهــره گرفتــه ایــم.

شهرســتان کاشــان از جملــه کانــون هــای تمــدن دنيــا 
محســوب مــی شــود. شــواهد و آمــار بدســت آمــده 
از تپــه هــای ســيلک  واقــع در شــمال غربــی کاشــان 
نشــان دهنــده تمدنــی بــه قدمــت ۶۰۰۰ ســال اســت. 
مردمــان ســختکوش ايــن منطقــه همــواره پيشــگام 
در عرصــه هــای مختلــف مدنيــت بــوده انــد. آن هــا 
را مــی تــوان در صنعــت نســاجی پيشــگام ســاير ملــل  

قلمــداد نمــود.

چنانچــه در تاريــخ آمــده اســت جهانگردان و باســتان 
ســوغات  عنــوان  بــه  گرشــمين  نظيــر  شناســانی 
سفرهايشــان چــرخ هــای  ريســندگی را کــه در کارگاه 
هــای کوچــک شــهر کاشــان بــه پرداخــت و پيرايــش 
پارچــه و مخمــل اشــتغال داشــتند را بــه کشورشــان 
ــا اقتبــاس از چــرخ هــای ريســندگی  ــان ب ــد و آن بردن
ريســندگی  هــای  ماشــين  اختــراع  بــه  شــهر  ايــن 

دســت يافتنــد.

در مقولــه قالــی هــاي کاشــان نيــز نيــازی بــه توصيــف 
نيســت. هرجــا ســخن از فــرش مــي شــود ناخــودآگاه 
مــورد شــهرت  مــي شــود. در  تداعــی  نــام کاشــان 
از  بســياری  کــه  بــس  هميــن  کاشــان  هــای  قالــی 
کارشناســان بــا توجــه بــه شــواهد موجــود نخســتين 
و مهمتريــن فــرش بافتــه شــده دنيــا را منتســب بــه 
ــام پازيريــک قديمــی  ــا ن ــد کــه ب ــن شــهر مــی دانن اي

تريــن فــرش موجــود در دنياســت.

بهــره  ریســندگی  واحــد  ایــن 
ماشــین  جدیدتریــن،  از  گرفتــه 
دارای  و  اروپایــی  مــدرن  آالت 
ظرفیــت ۵۴۷۲ دوک مــی باشــد.
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بــدو  از  کاشــان  تــاب  ســينا  مجموعــه  هــدف 
تاســیس همــواره بــر ایــن بــوده اســت کــه در 
کنــار بســتر مناســب اقتصــادی بــا اشــتغال زایی 
ــه دروازه  ــی ب و جلــب رضایــت مشــتریان داخل
دســت  نیــز  )صــادرات(  کشــورها  دیگــر  هــای 
پیــدا کنــد. در ايــن راه گرچــه فــراز و فرودهــای 
بســياری را پشــت ســر نهــاده ايــم امــا بــا تــوکل 
بــه خــدا و عــزم و اراده بــه افــق های روشــن فردا 
چشــم اميــد دوختــه ايــم و اطمينــان داريــم کــه 

ــود. ــان خواهــد ب فــردا از آن همــه ايراني

مديريــت شــرکت فــرش زرکار بــا توجــه بــه افــق 
هــا ترســيم شــده اقــدام بــه تاســيس شــرکت 

ريســندگی و بافندگــی ســينا تــاب نمــود. 

واحد رنگرزی
بــا بهــره گیــری از جدیدتریــن تکنولــوژی روز، 
ماشــین آالت اروپــا توانایــی رنگــرزی روزانــه ۱۲ 
تــن الیــاف مصنوعــی و ۴۰۰۰ کیلــو گــرم نــخ بــه 
صــورت بوبیــن را دارد. ظرفیــت بــاالی ماشــین 
تولیــد  خــط  بــودن  پیوســته  رنگــرزی،  هــای 
رنگــرزی و مــدل بنــدی، بکارگیــری تجهیــزات 
مــدرن آزمایشــگاهی رنــگ هماننــدی بــا حضــور 
مهندســین شــیمی نســاجی و علــوم الیــاف از 
ــن واحــد مــی  ــرد ای ــه ف ویژگــی هــای منحصــر ب

باشــد.

واحد ریسندگی
ایــن واحــد شــامل یــک خــط ریســندگی بهــره 
مــدرن  آالت  ماشــین  جدیدتریــن،  از  گرفتــه 
مــی  دوک   5۴۷۲ ظرفیــت  دارای  و  اروپایــی 
باشــد و در حــال حاضــر تولیــد نــخ هــای بــا نمــره 
۲۷/۳، ۲۴/۳، ۱۸/۳، ۱۲/۲، متریــک را دارد.

آالت  ماشــین  تریــن  مــدرن  از  اســتفاده 
آزمایشــگاهی و واحــد کنتــرل کیفیــت جهــت 
کنتــرل کلیــه تولیــدات بخــش بــه بخــش خــط 
کاردینــگ،  حاجــی،  الیــاف،  ورودی  تولیــد 
ــل باکــس، فینیشــر، رینــگ،  ماشــین هــای گی
همچنیــن  و  واحــد  ایــن  تابندگــی  و  الکنــی 
تکنولــوژی  مجــرب  مهندســین  از  اســتفاده 
از  بخــش  ایــن  در  الیــاف  علــوم  و  نســاجی 
ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن مجموعــه 

باشــد. مــی 

بــه  ایــن کارخانجــات دارای ۱5۰ نفــر پرســنل 
طــور مســتقیم مــی باشــد.

واحد هیت ست
ایــن واحــد شــامل دو خــط تولیــد نــخ هیــت 
ســت مــی باشــد کــه بــا ظرفیــت روزانــه ۱۲۰۰۰ 
قابلیــت  و  بــوده  نــخ ۱۸/۳ متریــک  کیلوگــرم 
هیــت ســت انــواع نــخ هــای اکریلیــک بــا نمــره 
هــای مختلــف و دیگــر نــخ هــای متناســب را نیــز 

دارد.

آزمایشگاه کنترل و کیفیت
واحــد آزمایشــگاه بــا اســتفاده از دقیــق تریــن 
تجهیــزات آزمایشــگاهی و مطابــق بــا آخریــن 
بــه  ایــران  ملــی  اســتاندارد  آزمــون  روشــهای 
صــورت پیوســته نســبت بــه کنتــرل و آزمــون 
مــواد اولیــه، محصــوالت در حیــن فرآینــد تولیــد 

و محصــوالت نهایــی اقــدام مــی نمایــد.

واحد بافندگی
ایــن واحــد شــامل جدیدتریــن ماشــین آالت 
 ۷۰۰ فــرش  تولیــد  قابلیــت  و  بــوده  اروپــا  روز 
بــا تراکــم طولــی ۲55۰ در ۸   HCPX2 شــانه
رنــگ بــا بافــت دســتبافت گونــه … مــی باشــد. 
ایــن واحــد کلیــه نخهــای مــورد مصــرف در خــاب 
فــرش را بــه صــورت ۱۰۰ درصــد هیــت ســت 
شــده مصــرف نمــوده و تولیــدات خــود را در 
طرحهــای بســیار متنــوع و رنگهــای مختلــف و 
ســایزهای متفــاوت بــه بــازار عرضــه مــی نمایــد.

 راه های ارتباطی
آدرس: کاشان – شهرک صنعتي اميرکبير )جعفرآباد( – فاز يک – خيابان شکوفه ۵ –  کارخانجات 

ريسندگي و بافندگي سيناتاب کاشان
کدپستي: 8۷۳۵۱۷۷8۷۳

تلفن: ۱۴-۰۳۱۵۵۵۰۳۹۱۰
فکس: ۰۳۱۵۵۵۰۳۹۹۰

info@sinatab.com :ايميل
www.sinatab.com | www.sinatab.ir :آدرس سایت
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فرش های 
میکروچیپ در 

مسجدالنیب

فرش های میکروچیپ در مسجد النبی 
)مسجد پیامبر اکرم )ص(( در مدینه 
عربستان سعودی توسط ریاست کل 

امور حرمین رونمایی شد. همانطور که 
می دانیم، ریاست کل امور مسجدالنبی 

در حال تالش برای آماده سازی 
مسجدالنبی برای پذیرایی از زائرین و 
نمازگزاران است. چندین نوآوری برای 

موفقیت در این طرح معرفی شده است.

پیــش از ایــن، در مــاه ژوئــن، ربــات ضدعفونــی کننــده خــودکار بــرای 
کمــک بــه توزیــع آب زمــزم در سراســر مســجد معرفــی شــده اســت. 
اکنــون ســازمان امــور مســاجد پیامبــر اعظــم )ص( فرش هــای قدیمــی 
مســجد را بــا فرش هــای میکروچیــپ پیشــرفته نوســازی کــرده اســت. 
بــر اســاس گزارش هــا، ایــن فرش هــا بســیار تمیــز و اســتریل هســتند 
فرش هــای  می شــود.  مراقبــت  آنهــا  از  روزی  شــبانه  صــورت  بــه  و 
مــورد اســتفاده در مســجد النبــی، فرش هــای مرغــوب و از دســته 

فرش هــای مجلــل عربســتان ســعودی هســتند.

ایــن فرش هــا یــک ویژگــی منحصــر بــه فــرد دارنــد و در آنهــا یــک 
تراشــه الکترونیکــی وجــود دارد کــه توســط RFID خوانــده می شــود. 
بنابرایــن بــه یــک سیســتم الکترونیکــی مرتبــط هســتند کــه حــاوی 
اطاعاتــی در مــورد فــرش از جملــه ســاخت، اســتفاده، مــکان و زمــان 

شستشــو می باشــند.

عــاوه بــر ایــن، تراشــه همچنیــن می توانــد تعــداد فرش هــا را بشــمارد 
و هــر نمونــه را به صــورت جداگانــه بــا چــاپ داده هــای کاال در یــک 
امــکان  امــر  ایــن  کنــد.  کدگــذاری دیجیتالــی »بارکــد« شناســایی 

ردیابــی فرش هــا را بــا ســهولت و شــامل 
ــات انتقــال فــرش در داخــل و خــارج  جزئی

مســجد فراهــم می کنــد.

بســیاری از بازدیدکننــدگان و نمازگــزاران 
مســجد النبــی، آژانــس را وادار کردنــد کــه 
توجــه ویــژه ای بــه فرش آنجا داشــته باشــد. 
توســط  دوره ای  برنامه هــای  اجــرای  بــا 
بــه  آنهــا  از  فــرش،  و  عفونــی  ضــد  اداره 
طــور ویــژه ای مراقبت هــای می شــود. ایــن 
تاش هــا بخشــی از برنامه هــای توســعه ای 
اســت کــه توســط آژانــس امــور مســاجد 
پیامبــر اکــرم )ص( بــرای بهبــود خدمــات در 
مســجد النبــی بــه همــه بازدیدکننــدگان و 

ارائــه می شــود. نمازگــزاران 



مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰ 61

برو به فهرست لیست آگهی

رشکت هیزنا شیمی 
پیرشو در تولید انواع 

مواد شیمیایئ در 
صنعت نساجی

با توجه به نیاز روزافزون صنعت نساجی به انواع 
مواد شیمیائی و واردات طیف گسترده ای از آنها، 
شرکت هینزا شیمی در سال ۱۳8۹ با همت جمعی 

از متخصصان نساجی و شیمی که سابقه چند 
دهه فعالیت در این صنعت را داشتند و با تکیه بر 
تجربیات و اندوخته های آنها مخصوصا در شرکت 
سیزال به منظور تامین مایحتاج صنعت نساجی 

تاسیس شده است.

شــرکت هینــزا شــیمی در شــهرک صنعتــی اشــتهارد در زمینــی بــه مســاحت 
۳۶۰۰ مترمربــع و بــا نصــب چندیــن راکتــور و همــزن ســاخته شــده اســت. 

برنامه های شرکت هینزا شیمی
دستیابی به سطوح باالی علمی و بومی نمودن آن ها درکشور	 
ــادی در ســاختار مــواد شــیمیائی، افزایــش 	  ایجــاد تحــوالت اساســی و بنی

ــا باالتریــن ســطح اســتانداردها و کیفیــت مــواد تولیــدی ت
ایجــاد، رشــد و توســعه ســرمایه گــذاری بــه همــراه اشــتغال و تولیــد انــواع 	 

مــواد شــیمیائی
ارتبــاط بــا مراکــز علمــی، تحقیقاتــی و صنعتــی داخــل و خــارج از کشــور 	 

ــه هــای همــکاری گســترده و فعــال ــرای ایجــاد زمین ب
در چهــار چــوب برنامــه فــوق ایــن شــرکت توانســته اســت از بــدو تاســیس شــروع 
بــه تولیــد و فــروش محصــوالت خــود کنــد و در مــدت کوتاهــی کــه از عمــر ایــن 
شــرکت مــی گــذرد، جمــع کثیــری از صنایــع کشــور بــا نــام ایــن شــرکت آشــنا و 

یــا از محصــوالت تولیــدی آن اســتفاده مــی نماینــد.

محصوالت هینزا شیمی
	 انواع پاک کننده ها

	 اسپین فینیش
نــواع روغــن هــای اســپین فینیــش مــورد مصــرف در ذوب ریســی انــواع الیــاف 
پلــی پروپلــن و پلــی اســتر بــا دســتگاههای مختلــف بــه خصــوص بــه روش هــای 

BCF و CF
	 انتی استاتیک و روغن نساجی

انــواع روغــن هــای آنتــی اســتاتیک جهــت خنثــی ســازی الکتریســیته ســاکن در 
صنعــت نســاجی، مناســب بــرای تولیــد انــواع الیــاف بــه روش ذوب ریســی و یــا 

تولیــد انــواع نــخ هــای دیگــر بــه روش هــای مختلــف ریســندگی.
	 رزین امولسیونی

وینیــل  منومرهــای  پایــه  بــر  کوپلیمــر  و  هموپلیمــر  امولســیونی  رزیــن  انــواع 
اســتات، وینیــل اســتات آکریــات هــا و اســتایرن آکریــات هــا، مناســب جهــت 
انــواع منســوجات ماننــد فــرش، موکــت، پــرده لوردراپــه، پارچــه هــای پیراهنــی، 
تولیــد چســب چــوب، چســب صحافــی، چســب کاشــی، ســرامیک، صنایــع 

ســاختمان و رنــگ ســازی.
	 مواد تعاونی رنگرزی و چاپ

	 نرمکن های نساجی
پلــی  و  پنبــه  الیــاف  انــواع نرمکــن هــای نســاجی شــامل کاتیونیــک )جهــت 
و  نانیونیــک و ســیلیکونی ماکــرو  ای(،  پنبــه  الیــاف  )بــرای  آنیونیــک  اســتر(، 

الیــاف میکــرو مناســب جهــت کلیــه 
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فرش ماشیین ایران؛ صنعیت ارزآور و اشتغالزا

تــا ســال ۱۹۷۹ اســتفاده از فــرش بــه عنــوان کفپــوش فضاهــا، بــه انــدازه ی امــروز مــورد اســتقبال نبــود و رواج 
آنچنانــی نداشــت. بعــد از ایــن ســال، فــرش دســتباف و ماشــینی راه خــود را بــه بازارهــای صاداراتــی کشــور بــاز 

کــرد و در دســته ی اقــالم صادراتــی قــرار گرفــت.

صنعت فرش ماشیین از ابتدا ات کنون ...

مقدمه
از  یکــی  آمریــکا  تحریم هــا؛  انجــام  از  پیــش 
بزرگتریــن  ردیــف  در  کــه  بــود  کشــورهایی 
در  امــا  داشــت  قــرار  فــرش  واردکننده هــای 
ســال های اخیــر بــه خاطــر تحریم هــا، ایــن کشــور 
حــذف  ماشــینی  فــرش  صــادرات  فهرســت  از 

اســت. شــده 

اروپایــی  کشــورهای  از  برخــی  همچنــان  امــا 
خواهــان صــادرات فــرش ماشــینی ایــران هســتند 
ــن کشــورها در راســتای کمــک  ــه ای و صــادرات ب
بــه چرخــه ی اقتصــادی کشــور، انجــام می شــود.
فــرش  روش هــای صــادرات  و  گمــرک  آمارهــای 
ماشــینی و موکــت در ایــن ســال ها حکایــت از 
توجــه بســیاری از شــرکت ها بــه ایــن کاالســت 
بــه طــوری کــه صــادرات فــرش ماشــینی و موکــت 
کشــورهای  پنجــم  جایــگاه  در  توانســته  ایــران 
صــادر کننــده فــرش ماشــینی و موکــت قرارگیــرد.

نویسنده: تحریریه مجله کهن
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بیان مسئله
و  مهمتریــن  از  یکــی  ماشــینی  فــرش 
قدرتمندتریــن بخش هــای صنعــت نســاجی 
ویــژه در چنــد ســال  بــه  کــه  اســت  ایــران 
ســایر  بــا  خــود  فاصلــه  توانســته  گذشــته 
زیادتــر  را  نســاجی  صنعــت  بخش هــای 
کــرده و خــود را در رتبــه اول کاالی صادراتــی 

دهــد.  قــرار  نســاجی 
طبــق آمارهــای موجــود متوســط صــادرات 
نزدیک به ۴۰۰ میلیون دالر فرش ماشــینی 
در ســال؛ ایــران را بعــد از کشــورهای چیــن، 
پنجــم  رده  در  بلژیــک  و  هنــد  ترکیــه، 
ماشــینی  فــرش  بزرگتریــن صادرکننــدگان 

در جهــان قــرار داده اســت.

صــادرات  در  پنجــم  رتبــه  آیــا  اینکــه  امــا 
صنعــت  بــرای  جهــان  در  ماشــینی  فــرش 
فــرش ماشــینی مــا بــا توجــه بــه ظرفیت هــا 
و توانایی هــای در حــوزه طراحــی، نقشــه، 
واقعــی  جایــگاه  بیانگــر  و...  اولیــه  مــواد 
ایــران در بیــن بــزرگان ایــن صنعــت اســت 
یــا خیــر؟ ســؤالی اســت کــه در ایــن گــزارش 
تــاش شــده اســت تــا بــه اســتناد گــزارش 
"بررســی صنعــت نســاجی ایــران" کار گــروه 
پایــش انجمــن صنایــع نســاجی ایــران بــدان 

پاســخ داده شــود.

فــرش  موکــت،  انــواع  نظیــر  ماشــینی 
ــه ســرعت در  ــم فــرش و... ب ماشــینی، گلی

می باشــد. افزایــش  حــال 

در  موکــت  انــواع  تولیــد  وضعیــت 
ایــران

مطابــق بــا آخریــن پروانه هــای بهــره بــرداری 
صــادره از ســوی وزارت صمــت، ۴۱ واحــد 
دارای پروانــه بهــره بــرداری بــا زمینه فعالیت 
تولیــد انــواع موکــت در کشــور وجــود دارد 
کــه از ایــن تعــداد ۳۱ واحــد تولیــد کننــده 
موکــت نمــدی بــا ظرفيــت تولیــد ســالیانه 

۲۰۷ میلیــون مترمربــع فعالیــت دارنــد.

مربــع  متــر  میلیــون   ۲۰۷ مجمــوع  از 
تولیــد  فعــال  واحدهــای  اســمی  ظرفیــت 
کننــده موکــت، ۱۲۰.۷ میلیــون متــر مربــع 
انــواع موکــت نمــدی و ظرفیــت اســمی ۸۶ 
ــرای موکــت تافتینــگ  ــع ب ــر مرب میلیــون مت
محاســبات  طبــق  دارد.  وجــود  کشــور  در 
نســاجی  صنایــع  انجمــن  پایــش  کمیتــه 
ــواع موکــت  ــی ان ــد عمل ــران ظرفیــت تولی ای
تولیــد اســمی  برابــر ظرفیــت  در کشــور ۲ 
آن هــا بــوده کــه در صــورت تقاضــا قابلیــت 
عرضــه بــه بــازار را داشــته و عــاوه بــر تأميــن 
كل نیــاز کشــور، در صــورت تأمیــن کافــی 

۴۱ واحــد دارای پروانــه بهــره بــرداری بــا زمینــه 
فعالیــت تولیــد انــواع موکــت در کشــور وجــود 
ــده  ــد کنن ــن تعــداد ۳۱ واحــد تولی دارد کــه از ای
ــد ســالیانه ۲۰۷  ــا ظرفيــت تولی موکــت نمــدی ب

میلیــون مترمربــع فعالیــت دارنــد.
ظرفیــت تولیــد عملــی انــواع موکــت در کشــور ۲ 

برابــر ظرفیــت تولیــد اســمی آن هــا اســت

تعریف کفپوش نساجی
فــرش ماشــینی یــک کفپــوش نســاجی ســه 
بعــدی مــی باشــد؛که از ســه دســته نــخ تــار، 

پــود و خــاب تشــکیل می شــود. 
نخســتین هــدف از صنعتــی کــردن بافندگی 
فــرش ماشــینی، تولیــد فرش هایــی شــبیه 
فــرش دســتباف بــا هزینــه کمتــر و یــا بــه 
از  فــرش  بــازار  گســترش  دیگــر،  عبــارت 
داخــل  بــه  ســلطنتی  کاخ هــای  و  قصرهــا 
متوســط  قشــر  ویــژه  بــه  مــردم  خانه هــای 
کفپوش هــای  بــود.  جامعــه  فقیــر  حتــی  و 
منســوجات  از  مهمــی  دســته  نســاجی 
کــه  هســتند  ایــران  و  جهــان  در  تولیــدی 
طیــف وســیعی از منســوجات اعــم از فــرش 
دســتباف گرفتــه تــا گلیــم، جاجیــم، فــرش 
ماشــینی و موکت هــا را شــامل می شــوند.

ســطح  کــه  کفپوشــی  بــه  کلــی  طــور  بــه 
شــده  تشــکیل  نســاجی  مــواد  از  آن 
باشــد، کفپــوش نســاجی گفتــه می شــود. 
افزایــش  و  اجتماعــی  جوامــع  باگســترش 
تقاضــا، نیــاز بشــر بــه انــواع کفپوش هــا روز 
بــه روز افزایــش یافتــه اســت بــه طوریکــه 
کفپوش هــای  از  اســتفاده  دیگــر  امــروزه 
ســنتی و غیرماشــینی جوابگــوی تقاضــای 
کفپوش هــای  از  اســتفاده  و  نیســت  بــازار 
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مــواد اولیــه و رفــع موانــع صادراتــی امــکان 
صــادرات ایــن محصــوالت بــه ســایر نقــاط 

جهــان نیــز وجــود دارد.

تاریخچــه صنعــت فــرش ماشــینی در 
اروپا

دســتباف  فــرش  خاســتگاه  و  زادگاه 
بــوده  ایــران  ویــژه  بــه  شــرقی  کشــورهای 
اســت. در ایــن کشــورها در طــی بیــش از 
۲۰۰۰ ســال، تــاش چندانــی بــرای یافتــن 
روش هــای جدیــد تولیــد قالــی و یــا ماشــینی 
قالــي  اســت.  نگرفتــه  صــورت  آن  کــردن 
دســتباف تقریبــا بــا همــان روش ابتدایــی 

زادگاه و خاستگاه فرش دستباف کشورهای شرقی به ویژه ایران بوده است. در این کشورها 
در طی بیش از ۲۰۰۰ سال، تالش چندانی برای یافتن روش های جدید تولید قالی و یا ماشینی 

کردن آن صورت نگرفته است.

خــود تولیــد شــد و حتــی در حــال حاضــر نیــز 
تقریبــا بــه همــان ســبک بافتــه می شــود. 
در  کــه  نیســت  معنــا  آن  بــه  ایــن  البتــه 
قالی هــای دســتباف نــوآوری وجــود نداشــته 
ماننــد  کشــورهایی  در  برعکــس،  اســت. 
ایــران بــر جنبه هــای هنــری و نــوآوری طــرح 

و نقشــه تأکیــد زیــادی شــده اســت.
تأثيــر دادن عقایــد فرهنگــی و مذهبــی در 
بافته هــای  مخصوصــا  ایرانــی،  قالی هــای 
بالندگــی  نوعــی  از  نشــان  اســام  از  پــس 
در فــرش دســتباف ایــران اســت. همچنیــن 
و  فیزیــک  چــون  کالبــدی  زمینه هــای  در 
مــواد اولیــه قالــی دســتباف، نوآوری هایــی 

می خــورد،  چشــم  بــه  تاریــخ  طــول  در 
لیکــن روش تولیــد فــرش بــه جــز در برخــی 
اصاحــات انــدک، تقریبــا دســت نخــورده 
باقــی مانــده اســت. در مقابــل در اروپــا و 
بــه ویــژه در کشــورهای فرانســه و انگلســتان 
تاش هــای فراوانــی بــرای ابــداع روش هــای 
افزایــش  و  دســتباف  فــرش  تولیــد  جدیــد 
ســرعت تولیــد انجــام شــد، کــه نتیجــه ایــن 
تاش هــا منجــر بــه پیدایــش ماشــین آالت 
و روش هــای پیشــرفته صنعتــی بــرای تولیــد 
گذشــته  ســال   ۲۰۰ طــی  ماشــینی  فــرش 

شــده اســت.

بــا وقــوع انقــاب صنعتــی و پیدایــش نیــروی 
بخــار در ســال ۱۹۷5، اولیــن صنعتــی کــه 
از نیــروی بخــار بــه عنــوان نیــروی محرکــه 
و  بــود  نســاجی  صنعــت  کــرد،  اســتفاده 
کارخانــه  در  اختراعــی  موتورهــای  اولیــن 
ریســندگی پنبــه ای در بریتانیــا نصــب شــد. 
بــا موفقیــت آمیــز بــودن عملکــرد موتورهای 
بخــار در صنعــت نســاجی، بــه تدریــج ســایر 
را  موتورهــا  ایــن  از  اســتفاده  نیــز  صنایــع 
آغــاز نمودنــد. 5۳ ســال پــس از آن، یــک 
ماشــین بافندگــی فــرش دارای نیــروی بخــار 
ســاخته شــده دســتگاه های اولیــه بافندگــی 
فــرش ماشــینی کــه از نیــروی بخــار اســتفاده 
ســاخته  آمریــکا  در  ابتــدا  می کردنــد، 
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شــدند. هــر چنــد ایــن ماشــین آالت اولیــن بــار بــه طــور وســیع در 
صنعــت فــرش بافــی بریتانیــا بــه کار بــرده شــد.

در واقــع، تجــارت فــرش از طریــق اقیانــوس اطلــس، کارآفرینــان و 
مخترعیــن هــر دو ســو را بــه تحــرک واداشــت و جنــب و جــوش افکار 
و ایده هــا بیــن دو کشــور انگلســتان و آمریــکا ســبب رشــد جهانــی 
فــرش ماشــینی در هــر دو زمینــه فنــی و تجــاری شــد. همزمــان، 
اســتفاده از نیــروی بخــار در راه آهــن باعــث شــد تــا بــه عنــوان یــک 

ابــزار، تولیــد و تجــارت فــرش ماشــینی آســان تر شــود.

تاریخچه فرش ماشینی در ایران
ســابقه 5۰ ســاله صنعــت فــرش ماشــینی ایــران در مقایســه بــا 
پیشــینه صنعــت نســاجی کشــور، نشــان می دهــد کــه ایــن صنعــت 
جــوان بــوده و عمــر طوالنــی در ایــران نــدارد. اولیــن زمزمه هــای 
۴۰ هجــری شمســی  دهــه  در  ایــران،  در  ماشــینی  فــرش  تولیــد 
مطــرح شــد. طــرح راه انــدازی ایــن صنعــت در کشــور، بــه یکــی از 
مناقشــه برانگیزتریــن بحث هــای تاریــخ صنعــت ایــران بــدل شــد. 
در آن برهــه زمانــی، نظــرات عمــوم کارشناســان مبتنــی بــر ایــن 
تفکــر بــود کــه بایــد بــه شــدت بــا ماشــینی شــدن تولیــد فــرش در 
ایــران، کــه نتیجــه ای جــز نابــودی هنر-صنعــت فــرش دســتباف 

کشــور نخواهــد داشــت، مخالفــت کــرد.

اشــتغال تعــداد زیــادی از نیــروی کار در ایــن هنــر- صنعــت، در 
آمــد صادراتــی قابــل توجــه و شــهرت جهانــی فــرش دســتباف ایــران، 
از جملــه مــواردی بــود کــه ســبب شــد تــا از ســرمایه گــذاری در 
صنعــت فــرش ماشــینی ایــران جلوگیــری شــود. ایــن اختــاف نظــر 
تــا آنجــا شــدت یافــت کــه در مکاتبــات وزرای اقتصــاد و کار بــا 
نخســت وزیــر وقــت نیــز بــه آن پرداختــه شــد و حتــی بــرای حــل 
اختــاف نظرهــا، پــای دربــار نیــز بــه ایــن ماجــرا بــاز شــد. نتیجــه 
فشــارهای ســنگین داخلــی و مناقشــات اداری تصویــب قانونــی در 
مقطعــی از زمــان شــد کــه بــر اســاس آن در صــورت کشــف کارخانــه 

مربوطــه،  تجهیــزات  و  آالت  ماشــین  کلیــه  ماشــینی،  قالیبافــی 
ــا حبــس محکــوم  ــه جریمــه نقــدی ی توقیــف، معــدوم و متخلــف ب

خواهــد شــد.

همچنیــن بــه موجــب ایــن قانــون، مجازات هایــی بــرای ســفارش 
دهنــدگان، خریــداران و توزیــع کننــدگان در نظــر گرفتــه شــده بــود. 
بنابرایــن، بــه نظــر می رســد مهمتریــن علــت عــدم تولیــد فــرش 
ــران، ممنوعیــت تولیــد صنعتــی ایــن کاال بــه دلیــل  ماشــینی در ای
حمایــت از فــرش دســتباف بــوده اســت. امــا پــس از گذشــت چنــد 

ســال شــرایط بــه گونــه دیگــری رقــم خــورد.

پیش از انقالب
ــا وارد  ــا از ســال ۱۳5۱؛ شــرکت مخمــل و ابریشــم کاشــان ب تقریب
کــردن ۶ دســتگاه ماشــین بافندگــی بــه تولیــد نوعــی فرش ماشــینی 
اقــدام کــرد. در همیــن ســال گــروه صنعتــی بهشــهر نیــز بــرای تولیــد 
۱۰ میلیــون متــر مربــع فــرش ماشــینی بــا کشــور بلژیــک قــرارداد 
امضــا و موفــق بــه اخــذ مجــوز تولیــد ایــن محصــول در ایــران شــد.

فــرش  انبــوه  تولیــد  کاشــان  صنایــع  شــرکت   ،۱۳5۲ ســال  در 
ماشــینی بــا نــام تجــاری » فــرش راونــد« را آغــاز کــرد فرش هــای 
ماشــینی ایــن کارخانــه، از نــوع ۳5۰ شــانه بــا تراکــم طولــی ۹۰۰ 
بــود. ایــن فــرش، از نظــر تعــداد گــره، مشــابه فــرش دســتباف ۲۸ 
رج کاشــان بــود کــه بــه طــور عمــده در آن زمــان در کاشــان بافتــه 

می شــد و فرشــی بــا تراکــم متوســط بــه حســاب می آمــد.

در ســال ۱۳5۴، همزمــان دو واحــد تولیــدی فــرش ماشــینی بــه 
نام هــای » فــرش پــارس « و » فــرش گیــان « بــا واردات ماشــین 
ــه  ــن و رشــت آغــاز ب آالت از آلمــان شــرقی در شــهر صنعتــی قزوی
کار کردنــد. تــا قبــل از انقــاب اســامی ایــران، در مجمــوع ۱۴ واحــد 
تولیــد فــرش ماشــینی بــه نام هــای مختلــف در اســتان های گیــان، 
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 نیمه اول دهه ۷۰ شمسی نرخ بازدهی 
سرمایه کل در بسیاری از همین 

کارخانجات فرش ماشینی کمتر از 
یکسال )حدود ۱۰ ماه( بود، که تصور 
چنین نرخی تقریبا در هیچ صنعتی در 

ایران و حتی جهان ممکن نبود.

یــزد،  فــارس،  البــرز، اصفهــان،  مازنــدران، 
خراســان رضــوی در ایــران تاســیس شــدند. 
پــس از انقــاب، ۸ واحــد از ایــن مجموعــه 
جــزو صنایــع ملــی شــد و ۶ واحــد، خصوصــی 

باقــی مانــد.

فرش هــای  مناســب  قیمــت  دلیــل  بــه 
ماشــینی تولیــد شــده در ۱۰ ســال اول آغــاز 
فعالیــت ایــن صنعــت در ایــران و اشــتیاق 
داخلــی بــرای خریــد ایــن کاال در آن زمــان، 
فــروش  بــه  داخــل  در  تولیــدات  تمامــی 
ایــن زمینــه  می رفــت و هیــچ صادراتــی در 
وجــود نداشــت. عطــش بــازار مصــرف داخــل 
آن چنــان زیــاد بــود کــه در مقاطعــی از تاریخ 
 ۶۰ دهــه  اوایــل  و   5۰ دهــه  اواخــر  ماننــد 
هجــری شمســی، حواله هــای پیــش فــروش 
فــرش ماشــینی بیــن عامــه مــردم بــه ویــژه 
کســانی کــه در صــدد تهیــه جهیزیــه بودنــد 
نداشــتند،  فــرش دســتباف  تــوان خریــد  و 
فــروش  و  خریــد  یــا  و  دســت  بــه  دســت 

می شــد.

پس از انقالب
بــا تصــور  انقــاب، وزارت صنایــع  از  پــس 
حمایــت  دســتباف  فــرش  از  کــه  ایــن 
می کنــد، اجــازه تأســیس واحدهــای جدیــد 
تولیــد فــرش ماشــینی را صــادر نکــرد و تنهــا 
کردســتان«  »نخســتین  یعنــی  واحــد  دو 
و »فــرش دلیجــان« موفــق بــه اخــذ مجــوز 
پایــان  از  پــس  شــدند.  تولیــد  و  تأســیس 
هجــری   ۶۰ دهــه  اواخــر  یعنــی  جنــگ 
شمســی، وزارت صنایــع وقــت بــا چرخشــی 
آســان  نســبتا  صــدور  سیاســت  آشــکار، 
مجــوز واحدهــای تولیــد فــرش ماشــینی را در 
پــی گرفــت. ایــن آغــازی بــر رشــد قــارچ گونــه 
شــرکت های کوچــک تولیــد فــرش ماشــینی 
در شــهرهایی ماننــد کاشــان، آران وبیــدگل، 
اصفهــان، مشــهد، يــزد، دلیجــان و... شــد. 
ســهولت در اعطای مجوز تأســیس، شــرایط 
اقتصــادی پــس از جنــگ، نــرخ بــاالی رشــد 

جمعیــت کشــور و بــه تبــع آن وجــود نیــروی انســانی جــوان و فعــال، تکنولــوژی پاییــن 
ماشــین آالت خــط تولیــد و امــکان بومــی ســازی آن هــا و نهایتــا بــازار فــروش بســیار عالــی، 
جملگــی باعــث رشــد شــتابان ایــن کارخانجــات نوپــای فــرش ماشــینی در دهــه ۷۰ شمســی 

شــد.

فروش باالی کارخانجات فرش ماشینی در آن بازه زمانی با سودهای کان و باورنکردنی 
همــراه بــود. گــواه ایــن مطلــب آن کــه در نیمــه اول دهــه ۷۰ شمســی نــرخ بازدهــی 
ســرمایه کل در بســیاری از همیــن کارخانجــات فــرش ماشــینی کمتــر از یکســال )حــدود 
ــران و حتــی جهــان  ــا در هیــچ صنعتــی در ای ــود، کــه تصــور چنیــن نرخــی تقریب ۱۰ مــاه( ب
ممکــن نبــود. همیــن جاذبــه بــاال، باعــث شــد تــا تعــداد جوازهــای تأســیس کارخانــه فــرش 
ماشــینی صــادره در دهــه ۷۰ هجــری شمســی بــه بیــش از صدهــا مــورد برســد. در نیمــه 
دوم همیــن دهــه بــود کــه صــادرات غیررســمی و ســپس رســمی بــه کشــورهای همســایه از 
جملــه افغانســتان، پاکســتان و عــراق آغــاز شــد. عمــده فرش هــای صادراتــی بــه ایــن ســه 
کشــور، فرش هــای ارزان قیمــت مناســب بازارهــای داخلــی آن هــا ماننــد فرش هــای ۳5۰ 



مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰ 69

برو به فهرست لیست آگهی

با افزایش تعداد کارخانجات فرش ماشینی 
در دو شهرستان کاشان و آران وبیدگل این 
منطقه به قطب تولید فرش ماشینی ایران 

تبدیل شد. تعداد کارخانجات در شهرک های 
صنعتی این دو شهر به حدود 8۵۰ واحد 

تولیدی و در مقطعی از زمان تعداد 
ماشین های بافندگی فرش در حال کار، به 

۱۳۰۰ ماشین رسید.

ــا ۴۴۰ شــانه مخلــوط اکریلیــک و  شــانه و ی
پلــی پروپیلــن بــود.

فــرش  کارخانجــات  تعــداد  افزایــش  بــا 
ماشــینی در دو شهرســتان کاشــان و آران 
تولیــد  قطــب  بــه  منطقــه  ایــن  وبیــدگل 
فــرش ماشــینی ایــران تبدیــل شــد. تعــداد 
کارخانجــات در شــهرک های صنعتــی ایــن 
دو شــهر بــه حــدود ۸5۰ واحــد تولیــدی و 
ماشــین های  تعــداد  زمــان  از  مقطعــی  در 
 ۱۳۰۰ بــه  کار،  حــال  در  فــرش  بافندگــی 
ماشــین رســید. البتــه بــا ورود ماشــین آالت 
جدیــد و ارتقــای ســطح تکنولــوژی، بســیاری 
از کارخانجــات کوچــک قــدرت رقابــت خــود 
ــه تولیــد خــارج  را از دســت داده و از گردون

شــدند.

کارخانجــات  تعــداد  ســال ها،  همــان  در 
نیــز  دیگــر  شــهرهای  در  ماشــینی  فــرش 
بســیار  لیکــن شــیب  بــود  افزایــش  بــه  رو 
کندتــری نســبت بــه منطقــه کاشــان و آران 
و بیــدگل داشــت. تفــاوت عمــده راه انــدازی 
کاشــان  در  ماشــینی  فــرش  کارخانجــات 
کوچــک  حجــم  در  دیگــر  اســتان های  بــا 
ماشــین های  تعــداد  گــذاری،  ســرمایه 
ــوژی ماشــین  بافندگــی هــر کارخانــه، تکنول

آالت و در نتیجــه ظرفیــت تولیــد آن هــا بــود. 
در حالــی کــه در شــهرهایی ماننــد مشــهد، 
یــزد و اصفهــان ظرفیــت تولیــد هــر کارخانــه 
کاشــان  در  کارخانــه  چنــد  تولیــد  معــادل 
ــزرگ مســتقر  ــه ای شــرکت های ب ــود. نمون ب
در سراســر کشــور بــه جــز منطقــه کاشــان 
از: گــروه فــرش  و آران و بیــدگل عبارتنــد 
مشــهد در اســتان خراســان رضــوی، گــروه 
فــرش  یــزد،  اســتان  در  یــزد  کویــر  ســتاره 
قالــی  شــرکت  تهــران،  اســتان  در  ســاوین 

اصفهــان. اســتان  در  ســلیمان 

بــه طــور کلــی، اســتان اصفهــان بــا حــدود 
۷5 درصــد ظرفیــت تولیــد فــرش ماشــینی 
آن  از  پــس  و  نخســت  رتبــه  کشــور، 
اســتان های یــزد، خراســان رضــوی، مرکــزی، 
تهــران، آذربایجــان غربــی، مازنــدران و ... 
قــرار داشــتند. بــا گذشــت زمــان، ارتقــای 
تکنولوژیکــی ماشــین آالت و تخصصی تــر 
شــدن تولیــد، بــه مرور از تعــداد کارخانجات 
در ســایر اســتان ها کاســته شــد. در نقطــه 
مــورد  بــا توســعه زیرســاخت های  مقابــل؛ 
نیــاز ایــن صنعــت، افزایــش حجــم ســرمایه 
گذاری هــا و ورود مدرن تریــن ماشــین های 
بافندگــی و ریســندگی روز دنیــا بــه منطقــه 
صنعــت  رونــق  بیــدگل،  و  آران  و  کاشــان 

بــه روز  ایــن منطقــه، روز  فــرش ماشــینی 
افزایــش یافــت تــا آنجــا کــه امــروزه بــه یکــی 
از قطــب هــای مهــم تولیــد فــرش ماشــینی 

جهــان تبدیــل شــده اســت.

بــا  شمســی،  هجــری   ۸۰ دهــه  اوایــل  در 
ورود ماشــین های بافندگــی راپیــری دســت 
دوم از کشــورهای خارجــی )بــه ویــژه ترکیــه 
بــه ایــران، مــوج اول نوســازی ماشــین های 
بافندگــی فــرش و ارتقــای ســطح تکنولــوژی 
اواســط  در  همچنیــن  شــد.  آغــاز  آن هــا، 
بزرگتــر  شــرکت های  از  برخــی  دهــه،  ایــن 
بــا خریــد و راه انــدازی ماشــین آالت مــدرن 
بافندگــی فــرش، فاصلــه تکنولــوژی تولیــد 
ــه طــور چشــمگیری  ــا را ب ــا ســایر رقب خــود ب
افزایــش دادنــد. بــا آغــاز ارائــه تســهیات 
از  تســهیات  ســایر  و  بــازده  زود  بانکــی 
بانک هــای دولتــی و خصوصــی در  منابــع 
ســال های میانــی دهــه ۸۰ شمســی و بــه 
بعــد، ارتقــای تکنولــوژی ماشــین آالت بــا 
ســرعت بســیار باالیــی رخ داده کــه می توان 
فــرش  بازســازی صنعــت  دوم  مــوج  را  آن 

ماشــینی نامگــذاری کــرد.

گــذاری  ســرمایه  بــاالی  بســیار  حجــم 
فــرش  صنعــت  مختلــف  بخش هــای  در 
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صادرات فرش ماشینی ایران در سال ۹۹ به حدود ۲۴۷ میلیون دالر رسید، که 
نوید بخش امکان تحقق هدف نهایی صنعت فرش ماشینی ایران یعنی صادرات 

یک میلیارد دالری در افق ۱۴۰۴ کشور می باشد.

)رنگــرزی،  وابســته  صنایــع  و  ماشــینی 
ــه پیچــی،  آهــار، ریســندگی، بافندگــی، چل
خدمــات الکترونیــک، طراحــی نقشــه و ...( 
به ویژه در منطقه کاشــان و آران و بیدگل، 
بــه عنــوان قطــب صنعــت فــرش ماشــینی 
و  کیفیــت  در  چشــمگیری  تحــول  ایــران، 
تنــوع محصــوالت تولیــدی و صــادرات فــرش 
ماشــینی ایــران بــه وجــود آورد. ایــن تحوالت 
چنــان شــتابان صــورت گرفــت، کــه معادلــه 
کارخانجــات  تکنولــوژی  ســطح  اختــاف 
فــرش ماشــینی کاشــان و آران و بیــدگل بــا 

ســایر اســتان ها، بــر عکــس شــد.

بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر، بــا ورود 
شــانه،   ۱۲۰۰ بافندگــی  هــای  ماشــین 
آالت  ماشــین  تکنولــوژی  باالتریــن ســطح 
منطقــه  ایــن  در  جهــان،  ماشــینی  فــرش 
مشــغول بــه کار اســت. بــا تــاش صاحبــان 
ســختکوش صنعــت فــرش ماشــینی به ویژه 
در ســال های تحریــم اقتصــادی، صــادرات 
فــرش ماشــینی ایــران در ســال ۹۹ بــه حــدود 
۲۴۷ میلیــون دالر رســید، کــه نویــد بخــش 
امــکان تحقــق هــدف نهایــی صنعــت فــرش 
ماشــینی ایــران یعنــی صــادرات یــک میلیارد 

دالری در افــق ۱۴۰۴ کشــور می باشــد.

و  مهمتریــن  از  یکــی  ماشــینی  فــرش 
قدرتمندتریــن بخش هــای صنعــت نســاجی 
ویــژه در چنــد ســال  بــه  کــه  اســت  ایــران 
ســایر  بــا  خــود  فاصلــه  توانســته  گذشــته 
بخش هــای صنعــت نســاجی زیادتــر کــرده 
صادراتــی  کاالی  اول  رتبــه  در  را  خــود  و 
نســاجی قــرار دهــد. طبــق آمارهــای موجــود 
 ۴۰۰ حــدود  ســاالنه  متوســط  طــور  بــه 
ماشــینی  فــرش  صــادرات  دالر  میلیــون 
ایــن حجــم صــادرات  انجــام می گــردد کــه 
در ســال ایــران را بعــد از کشــورهای چیــن، 
پنجــم  رده  در  بلژیــک  و  هنــد  ترکیــه، 
ماشــینی  فــرش  بزرگتریــن صادرکننــدگان 
بــه  بــا توجــه  در جهــان قــرار داده اســت. 
ــه در  ظرفیت هــای ایجــاد شــده و مــواد اولی
صــورت حمایــت و پشــتیبانی صنعــت فــرش 
جایــگاه  در  می توانــد  موکــت  و  ماشــینی 

مناســب تــر قــرار گیــرد.

وضعیــت تولیــد فــرش ماشــینی در 
ایــران

پروانــه  دارای  واحدهــای  پایــش  براســاس 
فــرش  زمینــه  در  فعــال  بــرداری  بهــره 
ماشــینی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و میــزان تولیــد عملــی ســالیانه 55۷ واحــد 
در کشــور ۹۳.۷۶۸۶۲۲ متــر مربــع اســت. 
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مجمــوع ظرفیــت پروانــه هــای ۷۹۳  شــرکت تولیــد کننــده فــرش 
اســت. مربــع  متــر   ۱۲۷.۷۶۸۶۲۲ کشــور  ماشــینی 

بررسی وضعیت صادرات ۵ ساله فرش ماشینی
صنعــت فــرش ایــران ایــن ظرفیــت را دارد کــه در بخــش کاالهــای 
طرفــی  از  باشــد.  داشــته  همــراه  بــه  خوبــی  ارزآوری  غیرنفتــی 
ایــن صنعــت می توانــد در امــر اشــتغال زایــی افــراد بســیار موثــر 
حاصــل  کــه  تجــاری  سیاســت های  در  تغییــر  همچنیــن  باشــد. 
عضویــت ایــران در ســازمان تجــارت جهانــی خواهــد بــود می توانــد 
گشــایش هایی را بــرای ایــن صنعــت بــه همــراه داشــته باشــد. فــرش 
ماشــینی در چنــد دهــه اخیــر هــم از لحــاظ فرش هــای ماشــینی 
بــا کیفیــت و هــم از لحــاظ تکنولــوژی و خاقیــت پیشــرفت های 
بســیاری داشــته بــه همیــن دلیــل در بخــش فــروش و صــادرات 

همــواره ســیر صعــودی داشــته اســت.

تــا  ایجــاد شــود  تســهیات  بایــد  فــرش  افزایــش صــادرات  بــرای 
تولیــد کننــدگان بــا توانمندی هــا و همچنیــن حضــور فیزیکــی در 
نمایشــگاه ها و بازارهــا بتواننــد بــر افزایــش صــادرات موثــر باشــند. 
اگــر شــرایط و امکانــات بیشــتری در زمینــه صــادرات فــرش بــه 
وجــود آیــد هــر ســال حــدود ۲۰ درصــد افزایــش صــادرات خواهیــم 
داشــت. کشــور ترکیــه بزرگتریــن رقیــب ایــران در صنعــت فــرش 
ماشــینی محســوب می شــود عــاوه بــر چیــن، کشــورهای عربــی، 
ســوئد،  کانــادا،  اســترالیا،  افغانســتان،  عــراق،  میانــه،  آســیای 
ژاپــن و بعضــی کشــورهای اروپایــی بــه عنــوان بازارهــای صادراتــی 

فرش هــای ماشــینی ایــران بــه حســاب می آینــد.

صــادرات فــرش ماشــینی در ایــران کمتــر از پتانســیل های موجــود 
در ایــن حــوزه اســت زیــرا نــگاه فعــاالن ایــن حــوزه بیشــتر بــه ســمت 
بازارهــای داخلــی بــوده و محصــوالت خــود را بــر اســاس نیازهــا و 
ســلیقه های مناطــق ایرانــی تولیــد می کننــد؛ امــا بــرای موفقیــت در 
حــوزه صــادرات فــرش بایــد نگاهــی بیــن المللــی داشــت و نیازهــای 

بازارهــای هــدف را مــد نظــر قــرار داد. از مشــکات صــادرات فــرش 
ماشــینی نزدیک تــر شــدن آن بــه فــرش دســتباف اســت در حالــی 
کــه مصــرف کننــدگان و بازارهــای هــدف ایــن دو محصــول بــا یــک 
ــران همخــوان  ــا ســایق مــردم در خــارج از ای ــد و ب دیگــر فــرق دارن

نیســت.

دلیــل دیگــر عــدم آگاهــی و آمــوزش کاربــردی مفاهیــم صــادرات و 
بازاریابــی بــرای تولیــد کننــدگان و مدیــران صنعــت فــرش می باشــد 
و تولیدکننــدگان ایــن حرفــه را از تمرکــز بــر روی صادرات باز داشــته 
اســت و رابطــه مالــی مــا بــا کشــورهای دیگــر می باشــد کــه بیشــتر 
بــه شــکل صرافــی اســت و همچنیــن در کشــور مــا از تولیدکننــدگان 

فــرش ماشــینی حمایتــی نمی شــود.

شــایان ذکــر اســت یکــی دیگــر از مســئله در حــوزه فــرش ماشــینی 
شــکل گیــری رقابــت ناســالم میــان تولیــد کننــدگان فــرش بــرای 
خریــد و واردات ماشــین آالت جدیــد دانســت زیــرا آن هــا مــداوم 
در پــی ســفارش دســتگاه هایی هســتند کــه فرش هایــی بــا شــانه 
اســامی  گمــرک جمهــوری  آمــار  براســاس  کننــد.  تولیــد  بیشــتر 
ایــران آمــار واردات و صــادرات انــواع کفپــوش و فــرش ماشــینی در 
طــی 5 ســال گذشــته از لحــاظ ارزش وزنــی و دالری در جــداول زیــر 

ارائــه شــده اســت.

ضرورت صادرات فرش ماشینی
فــرش ایرانــی پــس از گذشــت ســال ها اکنــون دیگــر بــه جایگاهــی 
رســیده کــه در اکثــر نقــاط دنیــا شــناخته شــده اســت. ایــن شــناخت 
از  گســترده  تقاضــای  ســمت  بــه  را  جهانــی  بازارهــای  فــرش،  از 
فرش هــای ماشــینی و دســتباف کشــاند. بایــد گفــت کــه صــادرات 
فــرش ایــن روزهــا بــا وجــود تمــام تنش هــا و رکوردهایــی کــه در 
چرخــه ی  و  پیشــرفت  از  بخشــی  همچنــان  اســت  داده  رخ  آن 
اقتصــاد ایــران را بــه عهــده دارد. ایــن امــر بــه معنــی آن اســت کــه 
ــه راحتــی در بازارهــای جهانــی محصــول خــود را  ــد ب شــما می توانی
بفروشــید و مشــتریان خــود را پیــدا کنیــد و حتــی می توانیــد روی 
ایــن مشــتریان بــه عنــوان مشــتریان ثابــت صادراتــی فــرش حســاب 
کنیــد. بیــش از ۷۰ درصــد بــازار فــرش ماشــینی در جهــان توســط 
ایــران تولیــد می شــود و باقــی مانــده آن بیشــتر توســط کشــور ترکیه 
روانــه بــازار اروپــا می گــردد. قطعــا صــادرات یــک تختــه فــرش در 
ایــران معــادل ســود چندیــن بشــکه نفــت خــام اســت و بــه همیــن 
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دلیــل اســت کــه مســئوالن بایــد بیشــتر بــه 
ایــن صنعــت توجــه داشــته باشــند.

جمع بندی
فــرش  صنعــت  وضعیــت  کلــی  مــرور  بــا 
بــه ســادگی می تــوان  ماشــینی در کشــور 
دریافــت در ایــن صنعــت تاکنــون ســرمایه 
نیــاز  از  بیــش  حتــی  بســیاری  گذاری هــای 
کشــور و تــوان صادراتــی صــورت پذیرفتــه 
اســت کــه ایــن ســرمایه گذاری هــا می توانــد 
در ســایر صنایــع مــورد نیــاز کشــور هدایــت 
ماشــینی  فــرش  صنعــت  توســعه  شــوند. 
بــزرگ،  بــه جــای ایجــاد واحدهــای  کشــور 
بــا  واحدهــای کوچــک  بــه صــورت  عمدتــا 
تعــداد ماشــین بافندگــی بســیار کــم شــکل 
کاهــش  باعــث  نهایتــا  کــه  اســت؛  گرفتــه 
افزایــش  و  کننــده  تولیــد  منافــع  قــدرت، 
مربوطــه  تجــار  و  دالالن  منافــع  و  قــدرت 

شــده اســت.

و  تولیــد  امــکان  کوچــک  واحدهــای  اکثــر 
ــذا امــور  ــد و ل ــل کامــل فــرش را ندارن تکمی
مهندســی صنعتــی و کنتــرل کیفیــت الزم 
کــه  واحدهایــی  نمی باشــد.  اجــرا  قابــل 
برخــی از امــور وکارهــای تولیــدی خــود را در 
واحدهــای دیگــران انجــام می دهنــد نظــارت 
کنتــرل  و  شــده  تمــام  قیمــت  بــر  کامــل 
را  محصــول  مشــخصات  ســایر  و  کیفیــت 
بــه صــورت کامــل ندارنــد. واحدهــای بســیار 

کوچــک بعضــا بــه دلیــل رهایــی از برخــی 
هزینه هــای ضــروری و قانونــی قیمــت تمــام 
شــده کمتــری نســبت بــه واحدهــای بــزرگ 
را  هزینه هــا  تمــام  کــه  تولیــدی  منظــم  و 

داشــت. خواهنــد  می شــوند؛  متحمــل 

کــه ایــن مســئله در بــازار، مشــکات بســیار 
ایجــاد می نماینــد.  بــزرگ  بــرای واحدهــای 

لــذا پیشــنهاد می شــود واحدهــای کوچــک 
و  شــده  ادغــام  هــم  بــا  نماینــد  ســعی 
واحدهــای قدرتمنــدی از نظــر خــط تولیــد از 
ابتــدا تــا انتهــا تشــکیل دهنــد کــه قاعدتــا 
انتخــاب  زمینــه  در  مشــکاتی  کار  ایــن 
مدیریــت بــه وجــود خواهــد آورد بــه طــوری 
کــه بایــد تعــداد زیــادی از واحدهــا بپذیرنــد 
ســمت  و  باشــند  ســهامدار  فقــط  کــه 
واگــذار  شایســته تر  افــراد  بــه  مدیریــت 
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شــود. واحدهــای کوچــک بایــد توجــه فرماینــد کــه گرچــه در ادغــام 
ــی  واحدهــای کوچــک برخــی مشــاغل ایجــاد و اضافــه می شــود ول

کاهــش می یابــد. و مشــاغل  وظایــف  آن،  از  بیــش 

دســتگاه های  تأمیــن  جهــت  گــذاری  ســرمایه  قــدرت  ادغــام،  در 
جدیــد و نوســازی ها بــه مراتــب بیشــتر می شــود. دولــت می توانــد 
بــا افزایــش جوایــز صادراتــی فــرش ماشــینی بــه ایــن صنعــت قــدرت 
و جــان بیشــتری داده و نهایتــا در ادغــام واحدهــای کوچکتــر قــدرت 
و حقــوق تولیــد کننــده بیشــتر و ســودش نیــز بیشــتر می شــود بــه 

جــای اینکــه بیشــترین ســود بــه جیــب دالالن بــرود.

: 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

https://www.kohanjournal.com/?p=126341
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کاوان شیمی سورن 
تولیدکننده مواد کمیک و 

شیمیایی نساجی
شرکت “کاوان شیمی سورن” به پشتوانه بیش از یک 

دهه فعالیت موثر مدیران ارشد و پرسنل مجرب با 
موضوع فعالیت در صنعت شیمیایی و صنایع وابسته 

تاسیس گردیده است .
بــه دنبــال چندیــن ســال توفیــق مســتمر در تولیــد محصــوالت بصــورت سفارشــی و امــور 
بازرگانــی، بــه منظــور گســترش دامنــه ی فعالیــت هــا در صنعــت شــیمیایی، احــداث 
کارخانــه در زمینــی بــه مســاحت 4800 مترمربــع واقــع در شــهرک صنعتــی اشــتهارد در 

دســتور کار قــرار گرفــت.

حــوزه هــای فعالیتــی : شــرکت “کاوان شــیمی ســورن” موفــق بــه اخــذ مجــوز تولیــد بیــش 
از ســی محصــول از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان البــرز در زمینــه تولیــد 
محصــوالت شــیمیایی مــورد نیــاز در صنایــع نســاجی، الیــاف مصنوعــی، مــواد اولیــه 
شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی، امولســیفایرهای تخصصــی ســموم کشــاورزی، شــیمی 
ســاختمان، نفــت، گاز و پتروشــیمی، رنــگ و رزیــن، آب و فاضــاب، ضدکــف هــای 
ســیلیکونی و غیرســیلیکونی گردیــده اســت کــه تاثیــری شــگرف بــر جهــش تولیــد و ارتقــاء 

ســطح کمــی و کیفــی محصــوالت شــیمیایی برجــای خواهــد گذاشــت.

محصوالت تولیدی کاوان شیمی سورن در صنایع نساجی
انواع نرمکن سیلیکونی ماکـرو، میکـرو، نانـو	 
انواع ضدکف سیـلیکونی	 
نرمکن کاتیـونیک خمیری نسـل جـدید	 
انواع دیسـپرس کنـنـده هـا	 
آنیونیــک 	  آنیونیــک،  )نانیونیــک،  کاســیک  دترجنــت  انــواع 

نیونیــک( نا

انواع دترجنـت هـای پلیـمری	 

تامین رضایت مندی

شــرکت “کاوان شــیمی ســورن” بــا تلفیقــی نویــن از دانــش فنــی تولیــد 
و بازرگانــی، عملکــردی مبتنــی بــر برنامــه ریــزی، تحقیــق و توســعه 
بنــا نهــاده کــه ایجــاد اشــتغال پایــدار در داخــل مــرز و بــوم کشــور و 
همچنیــن توســعه صــادرات و ارزآوری را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
فرمولــه نمــودن مــواد مصرفــی مــورد نیــاز صنایــع، کاهــش بهــای تمــام 
ــا افزایــش کیفیــت محصــوالت و تســریع  شــده ی مصــرف کننــدگان ب
در انجــام فراینــد درخواســت تــا تحویــل سفارشــات، ســرفصل فعالیــت 

ــگاه اقتصــادی تعریــف شــده اســت. ــن بن ــران ای مدی

توجــه بــه اصــول و مفاهیــم بنیــادی، رکــن اساســی فعالیــت هــای ایــن 
ــی  ــه هــای فنــی، اقتصــادی و بازرگان ــوده کــه در تمامــی زمین شــرکت ب
ــا بهــره منــدی از مشــاورانی خبــره و صاحبنظــر مدیریــت مــی گــردد.  ب
بهــره منــدی هوشــمندانه از ایــده هــای خاقانــه تــوام بــا نظرســنجی از 
صنعتگــران، بــه عنــوان اصلــی تریــن ســرمایه شــرکت، ابــزاری اســت 
نویــن در اختیــار مدیــران ارشــد مجموعــه تــا توســعه هــای پایــدار و 

هدفمنــد را تامیــن نماینــد.

امیــد آنکــه فعالیــت هــای مجموعــه “کاوان شــیمی ســورن” بــا حداکثــر 
بهــره منــدی از منابــع موجــود و تکنولــوژی هــای روز جهــان و بــا هــدف 
تامیــن رضایتمنــدی مشــتریان گرامــی در داخــل و خــارج کشــور، بــه 
ــز در صنعــت شــیمیایی “میهــن عزیزمــان  عنــوان گامــی نویــن و متمای

ایــران” پایــدار بمانــد.

از خیابــان نصــرت،  دفتــر مرکــزی: تهــران، خیابــان بهبــودی، باالتــر 
نبــش کوچــه امیــر، پــاک 18، واحــد 	

ــان  ــوار ماصــدرا غربــی، خیاب ــه : شــهرک صنعتــی اشــتهارد، بل کارخان
دماونــد 	، قطعــه 5202

شماره تماس:  ۰۲۱۶۶۰۸5۰۷۹ - ۰۹۱۲۸۹۰۲۴۱۲

INFO@KAVANCHEMIE.COM :ایمیل
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چرا رنگ فرش 
تغییر یم کند؟

یکی از سواالت متداول مشتریان این 
است که چگونه از ظاهر شدن رد پا بر 
روی فرش خود جلوگیری کنیم. در این 

مطلب به این دغدغه رایج و نحوه انتخاب 
فرش مناسب پرداخته شده است.

یکــی از ســواالت متــداول مشــتریان ایــن اســت کــه چگونــه از ظاهــر 
شــدن رد پــا بــر روی فــرش خــود جلوگیــری کنیــم. در ایــن مطلــب بــه 
ایــن دغدغــه رایــج و نحــوه انتخــاب فــرش مناســب پرداختــه شــده اســت.

کیفیت پنهان فرش
فــرش شــما وقتــی روی آن راه  بــه حــال متوجــه شــده اید کــه  تــا  آیــا 
می رویــد تغییــر رنــگ داده اســت؟ ایــن ویژگــی اجتنــاب ناپذیــر بــه عنــوان 
shading نامیــده می شــود کــه می توانــد در همــه فرش هــای پــرزدار 
بــه طــول  بافتــه شــده  الیــاف  پــرزدار،  مشــاهده شــود. در فرش هــای 
دلخــواه بریــده می شــوند. بنابرایــن وجــود عائــم ترافیکــی واضــح در 
مــدت زمــان طوالنــی اجتنــاب ناپذیــر اســت، زیــرا الیــاف شــروع بــه صــاف 
شــدن می کننــد. بــا ایــن حــال، احتمــال ظهــور ایــن مــورد در فرش هــای 
پــرزدار کــه دارای الیــاف بلنــد و مخملــی هســتند و الیــاف در یــک جهــت 
پیــچ خــورده هســتند، زیــاد اســت. هنــگام راه رفتــن بــر روی فــرش، الیاف 

ــد. ــی ایجــاد می کنن فشــرده شــده و ســایه متفاوت

عــاوه بــر ایــن، یــک پدیــده طبیعــی بــه نــام برگشــت پــرز نیــز می توانــد 
در فرش هــای پــرزدار رخ دهــد. ایــن زمانــی اســت کــه قســمتی از فــرش 
ــم در جهــت مخالــف صــاف شــود. همانطــور کــه  ــه طــور دائ ــد ب می توان
نــور از نــخ منعکــس می شــود، بــه نظــر می رســد کــه فــرش لکــه دار شــده 
اســت. بــه ایــن پدیــده » pooling« یــا » watermarking« نیــز گفتــه 

می شــود و می توانــد در هــر زمــان در طــول 
عمــر فــرش ایجــاد شــود.

داشــتنی  دوســت  می توانــد   shading
باشــد، حــس گرمــا و زندگــی را بــه خانــه 
مناســب  همــه  بــرای  امــا  بیــاورد،  شــما 
نیســت. اگــر متوجــه  شــدید کــه مدت هــا 
تــا  می کشــید  جاروبرقــی  جهــت  یــک  در 
جلوگیــری  فــرش  روی  بــر  پاهــا  رد  اثــر  از 
کنیــد، احتمــاالً بهتریــن انتخــاب بــرای شــما 
نیســت. در حالیکه هیچ روش موثری برای 
جلوگیــری از shading یــا معکــوس شــدن 
برخــی  در  امــر  ایــن  نــدارد،  وجــود  پرزهــا 
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می شــود. مشــاهده  کمتــر  فــرش  انــواع 

Loop Pile
یکــی از بدیهی تریــن گزینه هــا انتخــاب ایــن 
ــه  ــخ فــرش ب ــوع فــرش اســت کــه در آن ن ن
جــای بریــده شــدن، حلقــه می شــود. ایــن 
الیــاف نیــز همچنــان می تواننــد بــا گذشــت 
زمــان صــاف شــوند، امــا احتمــال حرکــت 
آنهــا کمتــر اســت و بنابرایــن بــرای مــدت 

طوالنی تــری تــازه بــه نظــر می رســند.

رنگ
یــک فــرش بــا رنــگ روشــن تر، shading را 
بــه انــدازه رنــگ تیره تــر نشــان نمی دهــد. 
رنگــی  شــید های  از  ترکیبــی  همچنیــن 
بافتــی   )speckled( تیره تــر  و  روشــن تر 
پنهــان  بــه  می توانــد  کــه  می کنــد  ایجــاد 

کنــد. کمــک   shading عائــم  کــردن 

Twist
دارای  دارنــد   twist پــرز  کــه  فرش هایــی 

هســتند.  مختلــف  جهت هــای  در  الیافــی 
در ایــن فرش هــا، نــور از الیــاف در جهــات 
اثــرات  و  می شــود  منعکــس  مختلــف 

می رســاند. حداقــل  بــه  را   shading

ویژگی هــای  بــا  فرشــی  نمی کنــد  فرقــی 
ســایه اندازی یــا تازگــی و یکپارچگــی را بــرای 
مجموعــه ای  می دهیــد،  ترجیــح  خانه تــان 
بــه شــما  متنــوع  رنگ هــای  و  از ســبک ها 
کمــک می کننــد تــا ظاهــر مــورد نظــر خــود را 

بــرای خانه تــان ایجــاد کنیــد.

ریاســت کل امــور حرمیــن شــریفین در حــال انجــام 
کــردن  معطــر  و  ضدعفونــی  نظافــت،  عملیــات 
بــه صــورت شــبانه روزی  الحــرام  فرش هــای مســجد 
فــرش در هفتــه  و همچنیــن شســت و شــوی ۱5۰۰ 
در مکــه بــرای حفــظ اســتانداردها و تضمیــن ایمنــی 

اســت. نمازگــزاران 

فــرش  و  بهداشــت  بخــش  مدیــر  الودانــی،  جابــر 
مســجد الحــرام گفــت کــه بــا تــاش و حمایــت دولــت 
ــه نمازگــزاران، یــک مرکــز اختصاصــی  ــرای خدمــت ب ب
قالیشــویی در کــودای بــا آخریــن ابزارهــا و تجهیــزات 

پیشــرفته ایجــاد کــرده اســت.

کــه  اســت  متخصصــان  از  تیمــی  دارای  مرکــز  ایــن 
بــا  نظافــت  عملیــات  مطابقــت  از  اطمینــان  بــرای 
بــدون  فرش هــا  اینکــه  تأییــد  و  آن  اســتانداردهای 

۱5۰۰ فرش به طور هفتی در مسجد جامع مکه ضدعفوین یم شوند

عیــب و نقــص بــه مســجد بازگردانــده می شــوند، فعالیــت می کننــد. او همچنیــن 
اضافــه کــرد کــه در مســجد جامــع دســتگاه هایی نیــز وجــود دارد کــه مســتقیماً 

می کننــد. نظافــت  را  فرش هــا 
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چمش تولیدکنندگان 
قالیچه ایراین به 
ابزارهای ژاپن در 

سایه تحریمها

صنعت فرش ایران در زیر فشار تحریم های آمریکا و 
همه گیری ویروس کرونا درحال ویران شدن است اما 

ممکن است صنعتگرانش راهی را برای نوآوری در مسیر 
خود برای رهایی از مشکالت پیدا کرده باشند. راه حلی 

مانند بافتن نسخه های مینیاتوری قالیچه سنتی به 
عنوان جایگزینی برای کوسن های مورداستفاده برای 
کف زمین به نام زابوتون )ZABUTON( ژاپنی که در 

همه جا حاضر هستند.

نویسنده: تحریریه مجله کهن

بافنــدگان فــرش ایرانــی شــاهد نصــف شــدن فــروش شــان در 
ــه ای  ــان هنــدی و ترکی ــر هســتند چراکــه رقیب ــد ســال اخی چن
در تــاش بــرای دســتیابی بــه ســهم بیشــتری از بــازار هســتند.

محمــد جعفــری، یــک بافنــده 3	 ســاله در شــرکت  ذوالنــواری 
کــه شــرکتی قدیمــی در حــوزه فــرش در تهــران اســت؛ توضیــح 
میدهــد کــه :" مــا 60 درصــد محصــوالت خــود را بــه ژاپــن 
میفروشــیم چــون تحریمهــای اقتصــادی مانــع میشــود تــا آنهــا 
را بــه ایــاالت متحــده آمریــکا کــه میبایســت بزرگتریــن بــازار مــا 

می بــود؛ صادرکنیــم.

گذاشــتن  درحــال  ذوالنــواری  صنعتگــران  دیگــر  و  جعفــری 
آخریــن نمونــه بــروی نمونــه کوچــک قالیچــه گبــه کــه نوعــی 
از فــرش ســنتی اســت، بودنــد. ایــن قالیچــه هــا بــا اندازهــای 
تقریبــی 40 ســانتیمتر مربــع یــا در حــدود انــدازه پیــش بینــی 
شــده بــرای کوســنهای زاباتــون و طــرح و رنگــی متفــاوت از 
میشــود؛  آمریــکا صــادر  بــه  کــه  روشــنی  رنــگ  محصــوالت 

می شــوند. تولیــد 

جعفــری میگویــد کــه ایــن محصــول درســت قطــب مقابــل 
بــه ایالــت متحــده آمریــکا اســت. فرشــهای صادراتــی 

در حالــی کــه فرشــهای ایرانــی بــه بیــش از 30 کشــور دنیــا 

صــادر میشــدند؛ حــاال کشــور ژاپــن در 
ســال ۲۰۲۱، اولیــن مقصــد بــوده اســت.

تاثیــر  تحــت  ایرانــی  قالیچــه  صنعــت 
روابــط تهــران و واشــنگتن بــوده اســت.
از  بعــد  متحــده  ایــاالت  بــه  صــادرات 
کاهــش تنشــها پــس از توافــق هســته ای 
میــان ایــران و ایــاالت متحــده امریــکا و 
ســایر کشــورهای بــزرگ در ســال 2015؛ 
بــه فراتــر از 300 میلیــون دالر در ســال 
رســید. امــا صــادرات بــه ایالــت متحــده از 
زمــان خــروج واشــنگتن از توافقنامــه در 
ســال 2018 در دولــت دونالــد ترامــپ؛ 

ممنــوع شــد.

تعــداد  و  فــروش  گفــت:»  جعفــری 
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نصــف  از  کمتــر  بــه  ذوالنــواری  شــرکت  در  صنعتگــران 
اســت. یافتــه  کاهــش 

شــیوع کوییــد 19� بــه گرفتــاری هــای بافنــدگان اضافــه 
کــرده اســت. علــی جهــان صاحــب 55 ســاله فروشــگاه 
کرونــا،  شــیوع  از  پــس  میگویــد:»  تهــران  در  فرشــی 
ایــران  بــه  نمیتوانســتند  دیگــر  کشــورهای  از  خریــداران 
ســفر کننــد و تعــداد مشــتریان خارجــی از عــدد حــدود 50 

نفــر در مــاه بــه عــدد صفــر افــت کــرده اســت.

بافــت دســتی فرشــها در خانــه منبــع مهمــی بــرای کار زنــان 
ــر  در روســتاهای ایــران بــود امــا افــت شــدید حجــم کار، ب

آینــده صنایــع دســتی ســایه افکنــده اســت.

فرشــهای ایرانی از پشــم و ابریشــم بافته میشــوند و ریشــه 
در فرهنــگ عشــایری دارد. گفتــه میشــود کــه ایــن فرشــها 
انــد و در حــال  ایــران بافتــه شــده  از گذشــته در فــات 
حاضــر از اقــام مــورد عاقــه مصــرف کننــدگان اروپایــی 
و آمریکایــی هســتند. فــرش اردبیــل کــه در موزهــای در 
ــه  ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت، بهتریــن نمون لنــدن ب

بــرای پــی بــردن بــه ایــن هنــر محســوب میشــود.

رقبــای تولیدکننــده فــرش در هنــد و ترکیــه بــه تماشــای 
ایرانــی نشســته اند. تولیدکننــدگان  کنونــی  بحــران 

کشــمیر  فــرش  خانــه  کــه  هنــد  جنــوب  در  ســرینگر  در 
اســت؛ یــک تولیدکننــده از تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران 
اســتقبال کــرد چراکــه بــه گفتــه او ایــن شــرایط بــه معنــای 

افزایشــی در تعــداد مشــتریان آنهــا اســت.

در ترکیــه یــک مقــام ارشــد انجمــن صادرکننــدگان فــرش 

رقبای تولیدکننده فرش در هند و ترکیه به 
تماشای بحران کنونی تولیدکنندگان ایرانی 

نشسته اند.

اســتانبول، درحالی که از وضعیت ایران آگاه اســت، می گوید:»ظرفیت 
تولیــد ترکیــه محــدود اســت چراکــه تعــداد بافنــدگان بــه دلیــل نوســازی 

مناطــق روســتایی کاهــش یافتــه اســت.«

ــا آنهــا مواجــه  ــی ب ــدگان ایران ــد کنن ــری کــه تولی ــا وجــود مشــکات اخی ب
هســتند؛ فــرش ایرانــی قــدرت برنــد خــود را حفــظ میکنــد کــه بخشــی از 
آن بــه ایــن علــت اســت کــه یونســکو فــرش ایرانــی را در ســال 2010 بــه 

عنــوان میــراث فرهنگــی بشــریت معرفــی کــرده اســت.

فرشــهای ایرانــی حتــی ســال آینــده در جشــنواره معــروف گیــون کیوتــو 
)Kyoto s gion( بــه نمایــش درخواهنــد آمــد. از آنهــا بــه عنــوان بخشــی 
از دکوراســیون بــر روی شــناور غــول پیکــر اســتفاده میشــود کــه بــرای 
نخســتین بــار در 200 ســال اخیــر در خیابانهــای شــهر خواهــد چرخیــد.

امیــر ســلمانیه مالــک 		 ســاله کالکشــن میــری کــه یــک مغــازه قالیچــه 
بــرای ایــن مراســم را تهیــه  ایرانــی در توکیــو اســت و فرشــهای جدیــد 
میکنــد، بیــان می کنــد کــه :» فــرش ایرانــی بافتــه شــده توســط زنــان 
ایرانــی، مــدت زمــان زیــادی در طــول تاریــخ مــورد توجــه خریــداران قــرار 
گرفتــه اســت و مــی توانــد مجــددا بــه روزهــای اوج خــود دســت پیــدا 

کنــد.«
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رشکت پیشگام رزین پرتو 
اپد; توليد كننده روغن 

های اسپني فينيش

شرکت پیشگام رزین پترو پاد فعالیت رسمی خود را از 
سال ۱۳8۱ آغاز کرده و در زمینه تولید رزین های آب 

پایه، از قبیل هموپلیمرهاو کوپلیمرهای وینیل استات، 
آکریلیک و استایرن آکریلیک، محصوالت متنوعی را 

به مشتریان خود عرضه می نماید.

اکنــون پــس از گذشــت یــک دهــه از آغــاز فعالیــت خــود یکــی از 
شــرکت هــای پیشــرو تولیــد رزیــن هــای پایــه آبــی کشــور مــی باشــد.

توليد كننده روغن های اسپين فينيش
محصــوالت شــرکت پیشــگام رزیــن پتــرو پــاد عمدتــاً در صنایــع رنــگ، 

شــیمی ســاختمان، عایــق ســفید بــام، منســوجات نبافتــه، 
موکــت نمــدی، فــرش ماشــینی، چســب و صنایــع بســته 
ــا  بنــدی مصــرف میگــردد. دامنــه تولیــدات ایــن شــرکت ب
نیــاز مشــتری  از  کارمســتمرواحد تحقیــق و توســعه کــه 

الهــام مــی گیــرد، دائمــاً در حــال گســترش اســت

روغن های اسپين فينيش	 

شكل ظاهري	 

مايعی غليظ و كاما شفاف	 

PH: هفت )خنثی(	 

درصد اكتيو : ٨٢.٥	 

حاليت: به راحتی در اب حل می شود	 

 	

خواص شيميايی
ايــن محصــول هيچگونــه تغييــري در خصوصيــات اليــاف 
بــه وجــود نيــاورده و هيــچ تاثيــری روي رنــگ اليــاف نــدارد 
ــه  ــل شستشــو مــی باشــد و نســبت ب ــه راحتــی قاب ــا ابرب ب

عمليــات مكانيكــی مقــاوم اســت.

شــده  اليــاف  بيــن  لغزندگــی  ايجــاد  باعــث  فــوق  مــاده 
و ايــن امــر هدايــت الكتريكــی اليــاف را افزايــش داده و 

كنــد. مــی  خنثــی  را  ســاكن  الكتريســيته 

هــا  دســتگاه  روی  خوردگــی  اثــر  هيچگونــه  مــاده  ايــن 
نداشــته و امولســيون ان بــه مــدت طوالنــی پايــدار اســت و 

بــرروی اليــاف SOFT TOUCH را اضافــه مــی كنــد.

ــق  ــاف پلــی پروپيلــن از طري ــد الي ــرای تولي ايــن محصــول ب
سيســتمهای CF و BCF و اليــاف پلــی اســتر و پنبــه بســيار 

مناســب مــی باشــد.

محصــوالت شــرکت پیشــگام رزیــن پتــرو پــاد عمدتــاً در 
بــام،  ســفید  عایــق  ســاختمان،  شــیمی  رنــگ،  صنایــع 
ماشــینی،  فــرش  نمــدی،  موکــت  نبافتــه،  منســوجات 
چســب و صنایــع بســته بنــدی مصــرف میگــردد. دامنــه 
واحــد تحقیــق و  بــا کار مســتمر  ایــن شــرکت  تولیــدات 
توســعه کــه از نیــاز مشــتری الهــام مــی گیــرد، دائمــاً در 

اســت. گســترش  حــال 
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ــاد  ــرو پ درحــال حاضــر، تمامــی تــاش شــرکت پیشــگام رزیــن پت
برایــن اســت کــه بتوانــد بــا بهــره گیــری از پایــگاه هــای اطاعــات 
علمــی و ارتبــاط مســتمربا مشــتریان داخلــی و خارجــی، در تولیــد 
محصــوالت جدیــد از پیشــرفته تریــن فــن آوری روز دنیــا اســتفاده 
نمایــد و قویــاً برایــن بــاور اســت کــه همــکاری متقابــل بــا مشــتریان 
و تــاش بــرای بــاال بــردن رضایــت آنهــا موجــب ارتقــاء تــوان رقابتــی 

هــر دو طــرف خواهــد شــد.

KIMI CHEM – فرش نانو – ضد آب کردن فرش
فــرش ایرانــی از دیربــاز جــزء جدانشــدنی خانــه هــای مــردم ایــران 
بــوده و بــه خاطــر ظرافــت، طــرح و نقشــه منحصــر بــه فــردی کــه 
دارد، شــهرت جهانــی داشــته و یکــی از نمادهــای فرهنــگ و هنــر 

ایــران محســوب میشــود.

تــا  میکوشــند  همــواره  کشــوری  هــر  محققیــن  و  دانشــمندان 
تاریــخ  و  فرهنــگ  در  ریشــه  کــه  را  هنــری  نــوآوری، صنایــع  بــا 
کشورشــان دارد، بــا علــم روز درآمیختــه و عــاوه بــر زنــده نگــه 
بــازار حفــظ کننــد.  داشــتن هنرهــای ملــی، ســهم خــود را در 

در ایــن راســتا کیمیــا شــیمی ) KIMI CHEM ( ، واحــد دانــش 
بنیــان تحقیقاتــی شــرکت پیشــگام رزیــن، نزدیــک بــه یــک دهــه 
پیــش تحقیقــات خــود را بــر روی فــرش، ایــن هنــر ملــی ایــران، 
آغــاز کــرد تــا بــا پیونــد علــم کیمیاگــری و هنــر فــرش بافــی بتوانــد 
ــر  ــرار دهــد کــه عــاوه ب ــده ق ــار مصــرف کنن ــی را در اختی محصول
داشــتن هنــر و ظرافــت پارســی، از علــم روز نیــز بهــره منــد باشــد.

تابســتان ســال نــود و پنــج ســرانجام پــس از نزدیــک بــه یــک 
دهــه آزمایــش و تحقیــق، ایــن شــرکت موفــق شــد در آزمایشــگاه 
پیشــرفته خــود بــا علــم نانوشــیمی و بهــره گیــری از نانو ذره فرشــی 

را تولیــد کنــد کــه عــاوه بــر آنتــی باکتریــال بــودن، در مقابــل نفــوذ 
مایعــات نیــز مقاومــت کــرده و بــه نوعــی “ضــد لــک” باشــد.

پاییــز نــود و شــش، کیمیــا شــیمی توانســت راهــی بــرای تولیــد 
انبــوه صنعتــی فرشــهای نانــو ابــداع کــرده و از ایــن طریق اســتفاده 

از ایــن محصــول را بــرای عمــوم مــردم ممکــن ســازد.

ــه ذکــر اســت کــه متاســفانه در ســالهای گذشــته  البتــه شــایان ب
و حتــی امــروزه محصــوالت ضدلکــی کــه بــرای مصــارف دیگــری 
طراحــی و تولیــد میشــوند ماننــد صنایــع پارچــه، چــوب، ســنگ، 
ــه کار گرفتــه شــده و  ــه اشــتباه در صنعــت فــرش ب ــره ب ــز و غی فل
ــد امــا  ــه همــراه داشــته ان ــی را ب ــج نامطلوب ــه همیــن خاطــر نتای ب
 )KIMI CHEM( نانــوذرات تولیــد شــده در شــرکت کیمیــا شــیمی
جهــت اســتفاده در فــرش طراحــی و تولیــد شــده و در مقابــل راه 
رفتــن، جــارو کشــیدن و مــواردی از ایــن قبیــل از خــود اســتقامت 

نشــان میدهنــد.

تماس با پیشگام رزین پترو پاد
تهران، خیابان مطهری، بعد از چهار راه مفتح، خیابان مهرداد، 

خیابان وراوینی، پاک ۱۹، طبقه اول

INFO@PISHGAMRESIN.COM

021-88325384

021-88315004

09129562500
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شرکت آناهیتا 

منسوجات نبافته اسپان ابند چیست؟

منســوجات نبافتــه اســپان بانــد موضوعــی اســت کــه در مقالــه امــروز قصــد داریــم در مــورد آن صحبــت کنیــم. پارچــه 
بافتــه نشــده، شــاید در ابتــدا ســؤاالت زیــادی را در ذهــن کاربــران ایجــاد نمایــد.

منسوجات نبافته اسپان ابند و کاربرد آن در صنعت

ایــاالت  در   ۱۹۴۲ ســال  در  اولین بــار  پارچه هــا  ایــن 
متحــده ســاخته شــدند و بــا متصــل نمودن شــبکه های 
فیبــر چســبنده بــه وجــود آمدنــد. در واقــع ســاختاری 
دارد  پارچــه وجــود  این گونــه  یــا رشــته ای در  فیبــری 
کــه بــه  صــورت شــیمیایی، حرارتــی و مکانیکــی قابــل 

 اســتفاده اســت.

منسوجات نبافته اسپان باند چیست؟
اســپان بانــد بــا اســتفاده از مشــتقات پارچــه نبافتــه 
پلی پروپیلــن تولیــد می شــود. پلی پروپیلــن بــه  صــورت 
گلولــه ای اســت کــه ابتــدا آن را ذوب می کننــد و بعــد 
بــه الیــاف ریــز اکســترود تبدیــل می نماینــد. حــاال ایــن 
الیــاف بــا ایجــاد پیوندهایــی، بــه شــکل اســپان بانــد 
درمی آینــد. در پروســه تولیــد اســپان بانــد، چندیــن 
مرحلــه حــذف می شــود بــه همیــن دلیــل تولیــد بــه 

انجــام می شــود.   صــورت تک مرحلــه ای 
ایــن رونــد هــم در کاهــش هزینه هــا نقــش مهمــی دارد 
و هــم ســرعت تولیــد را بــاال می بــرد. بــا شــیوع ویــروس 
کرونــا، اســتفاده از اســپان بانــد بــرای تولیــد گان هــای 
افزایش یافتــه  پیــش  بیــش  از  ماســک  و  پزشــکی 

اســت.

اسپان باند با استفاده 
از مشتقات پارچه نبافته 

پلی پروپیلن تولید می شود. 
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بافــت  بــی  منســوجات  ویژگی هــای 
اســپان بانــد

منســوجات نبافتــه اســپان بانــد در صنعــت 
دارنــد.  زیــادی  بســیار  کاربــرد  نســاجی 
ایــن  تولیــد  و  زمــان، ســاخت  بــا گذشــت 
ــادی پیــدا کــرد و  پارچه هــا بهبــود بســیار زی

کیفیــت آن هــا را باالتــر بــرد. 

از ویژگی هــای بســیار خــوب ایــن پارچه هــا 
لطافــت،  بــاال،  انعطاف پذیــری  می تــوان 
رنگ آمیــزی  قابلیــت  کششــی،  خاصیــت 
و مقاومــت در برابــر آب را ذکــر کــرد. بــه 
دلیــل ویژگی هــای بســیار خاصــی کــه ایــن 
متنوعــی  جاهــای  در  دارد،  پارچــه  نــوع 

می شــود. اســتفاده 

به عنــوان  مثــال در صنعــت پزشــکی از ایــن 
پارچــه بــرای تولیــد لباس هــای مخصــوص 
اســتفاده می شــود. البتــه اســپان بانــد در 
کار  بــه  نیــز  ژئوتکســتایل  پوشــاک  حــوزه 
مــی رود، مثــاً در پوشــاک آن را بــرای تولیــد 
بــه  کاپشــن های مختلــف  و  پالتــو  بارانــی، 

می گیرنــد. کار 

صنعــت  در  بانــد  اســپان  نبافتــه  منســوجات 
دارنــد.  زیــادی  بســیار  کاربــرد  نســاجی 

 اســپان باندهــا یکبــار مصــرف هســتند به همین 
جراحــی،  گان  ســاخت  بــرای  را  آن هــا  دلیــل 
ماســک، لبــاس عکس بــرداری و  ام آرآی بــه کار 

می گیرنــد. 

مزایــای باورنکردنــی منســوجات بــی 
بافــت اســپان بانــد

اســتفاده از اســپان بانــد در صنایــع کاربــرد 
و مزایــای زیــادی دارد کــه در اینجــا بــه چنــد 

مــورد از آن هــا اشــاره می کنیــم.
	 در ایــن پارچــه هیــچ مــواد ســمی وجــود 

نــدارد
	 الیاف محکم به  هم  بافته شدند

	 در برابــر نفــوذ آب و ســایر مایعــات مقــاوم 
هستند

	 بــا محیط زیســت ســازگاری دارنــد و بــه آن 
آســیبی نمی رســانند

باکتری هــا  و  ویروس هــا  نفــوذ  برابــر  در   	
هســتند مقــاوم 

	 ضد شعله ساخته می شود
ــر  ــد در براب ــه اســپان بان 	 منســوجات نبافت
ســایش، پارگــی و ســوراخ شــدن نیــز دوام 

ــد ــادی دارن زی

۵ کاربــرد منســوجات نبافتــه اســپان 
بانــد

بــه  صــورت عمــده، منســوجات بــی بافــت 

اســپان بانــد بــرای تولیــد کیســه جاروبرقــی، 
ــه کار  کیســه فیلتــر هــوا و روکــش کفــش ب
در  پارچه هــا  ایــن  البتــه  می شــود.  گرفتــه 

پزشــکی نیــز کاربــرد فراوانــی دارنــد.
اســپان باندهــا یکبــار مصــرف هســتند بــه 
بــرای ســاخت گان  همیــن دلیــل آن هــا را 
جراحــی، ماســک، لبــاس عکس بــرداری و 
مــواردی  ســایر  می گیرنــد.  کار  بــه   ام آرآی 
اســتفاده  آن هــا  در  باندهــا  اســپان  کــه 

از: عبارتنــد  می شــوند، 
	 در تولید ابزارهای داخلی خودرو 

استفاده می شوند
	 در ساخت دستمال های مرطوب 

آرایشی نقش دارند
	 با استفاده از آن ها مصالح ساختمانی 

مناسب تولید می کنند
	 در تولید لوازم آشپزخانه و خانه نقش 

دارند
	 در بسته بندی کاالهای مختلف استفاده 

می شوند

بــی بافــت  اســتفاده از منســوجات 
اســپان بانــد در اتــاق عمــل
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منسوجات نبافته اسپان باند یکبار مصرف است و بعد از استفاده نیاز به شست وشو ندارد. از 
این پارچه ها به  خاطر اینکه بر روی عکس برداری تأثیر نمی گذارند و مشکلی ایجاد نمی کنند، 

استفاده می شود.

پارچه هــا  ایــن  از  پزشــکی  صنعــت  در 
هــای  روکــش  گان  لبــاس  تولیــد  بــرای 
ــار مصــرف و ســایر ملزومــات اســتفاده  یکب
جنــس  ایــن  از  اســتفاده  علــت  می شــود. 
کــه  اســت  ایــن  لباس هــا  ایــن  تولیــد  در 
عــاوه بــر اینکــه اجــازه می دهــد پوســت بــه  
راحتــی تنفــس کنــد، از نفــوذ خــون، الــکل، 
میکــروب و باکتــری بــه بــدن و لبــاس نیــز 

می کنــد. جلوگیــری 
از طرفــی منســوجات نبافتــه اســپان بانــد 
یکبــار مصــرف اســت و بعــد از اســتفاده نیاز 
بــه شست وشــو نــدارد. از ایــن پارچه هــا بــه  

خاطــر اینکــه بــر روی عکس بــرداری تأثیــر 
نمی گذارنــد و مشــکلی ایجــاد نمی کننــد، 
پارچــه  ایــن  از طرفــی  اســتفاده می شــود. 
نخ هــای قابــل اشــتعال نــدارد و اســتفاده از 
آن خطــری ایجــاد نمی  کنــد. بــه دلیــل عــدم 
باکتــری،  و  ویــروس  برابــر  در  نفوذپذیــری 
همچنیــن حفــظ ســامت افــراد، ملحفه هــا 

را نیــز بــا ایــن پارچه هــا می ســازند.

پارچه هــای یکبــار مصــرف و چندبــار 
مصــرف چــه تفاوت هایــی دارنــد؟

دلیــل  بــه  مصــرف  بــار  چنــد  پارچه هــای 
برخــی از ویژگی هــای بــدی کــه دارنــد، بــرای 
اســتفاده در اتــاق عمــل مناســب محســوب 
نمی شــوند. یکــی از ایــن مــوارد ایــن اســت 
کــه ایــن پارچه هــا نســبت بــه اســپان باندهــا 
نفوذپذیــری بیشــتری دارنــد و باکتری هــا از 
اســتفاده  بنابرایــن  آن هــا عبــور می کننــد. 
از ایــن پارچه هــا می توانــد ســبب ابتــا بــه 
انــواع بیماری هــای عفونــی شــود. همچنیــن 
اگــر شست وشــوی آن هــا بــه  درســتی انجــام 
بیماری هــای  بــه  ابتــا  ریســک  نشــود، 

ــاال مــی رود. ــز ب آلرژیــک نی

در  معمــوالً  مصــرف  چندبــار  پارچه هــای 
افــراد  بــرای  مصونیتــی  نیــز  حــرارت  برابــر 
ایجــاد نمی کننــد و از لحــاظ کیفیــت نســبت 
ســطح  در  مصــرف  یکبــار  لباس هــای  بــه 
پایین تــری قــرار دارنــد. اســپان باندهــا در 
مصــرف،  چندبــار  پارچه هــای  بــا  مقایســه 
را  بیشــتری  راحتــی  و  دارنــد  کمتــری  وزن 
دیگــر  از  می کننــد.  فراهــم  پرســنل  بــرای 
ویژگی هــای منســوجات نبافتــه اســپان بانــد 
می تــوان بــه ضــد الکتریســیته بــودن آن هــا 

اشــاره نمــود.
منســوجات  انــواع  کلیــه  آناهیتــا  شــرکت 
بــی بافــت و پارچه هــای اســپان بانــد را بــا 
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مورد جالبی که در خصوص پارچه های اسپان باند 
وجود دارد این است که در استفاده از آن ها به عنوان 
ملحفه، کیفیت پارچه ها حتی باالتر از استانداردهای 

تعیین شده است.

کیفیــت باالیــی تولیــد می کنــد. ایــن شــرکت تجربــه بســیار 
زیــادی در تولیــد ایــن پارچه هــا دارد و کلیــه اســتانداردهای 
الزم را بــرای تولیــد آن هــا بــه  خوبــی رعایــت می کند. کاربران 
گرامــی می تواننــد بــا خیالــی آســوده کلیــه سفارشــات خــود 

را بــه ایــن شــرکت بســپارند.

تأثیــر EN ۱۳۷۹۵ بــر روی انتخــاب پارچــه یکبــار 
مصــرف

EN ۱۳۷۹5 یکــی از اســتانداردهای مــورد انتظــار اروپاســت 
بــه  می شــود.  تعییــن  اتحادیــه  ایــن  اعضــای  توســط  کــه 
همیــن دلیــل پارچه هایــی کــه در تولیــد لباس هــا و تجهیــزات 
ــد ایــن اســتانداردها را  ــاق عمــل اســتفاده می شــوند، بای ات
داشــته باشــند. مثــاً یکــی از ایــن اســتانداردها به کارگرفتــن 
پارچــه یکبــار مصــرف به جــای چنــد بــار مصــرف اســت. امــا 
بانــد  اســپان  پارچه هــای  خصــوص  در  کــه  جالبــی  مــورد 
وجــود دارد ایــن اســت کــه در اســتفاده از آن هــا به عنــوان 
ملحفــه، کیفیــت پارچه هــا حتــی باالتــر از اســتانداردهای 

تعییــن شــده اســت.

یکــی از مهم تریــن علت هایــی کــه اســپان باندهــا نســبت 
نبافتــه ســهم  پارچه هــای  بــه ســایر تکنیک هــای ســاخت 
بیشــتری در تولیــد دارنــد، نیــز همیــن موضــوع اســت. البتــه 

در ۲ ســال اخیــر نیــز بــه دلیــل شــیوع گســترده ویــروس کرونــا، چرخــه 
تولیــد ایــن محصــوالت رونــق زیــادی گرفتــه اســت و اشــتغال زیــادی ایجــاد 

نمــوده اســت.

جمع بندی
منســوجات نبافتــه اســپان بانــد موضوعــی بــود کــه در مقالــه امــروز بــه طــور 
کامــل در مــورد آن صحبــت کردیــم. ایــن پارچه هــا بــه دلیــل ســبکی و ســایر 
مزایــای خــوب دیگــری کــه دارنــد، بــه  محــض تولیــد بســیار مــورد توجــه قــرار 
گرفتنــد. بنابرایــن قطعــاً در آینــده بســیار نزدیــک، اســتفاده از اســپان بانــد 
در صنایــع پزشــکی گســترش بیشــتری خواهــد یافــت. تولیــد ایــن کاال بــه 

ایجــاد اشــتغال نیــز کمــک زیــادی کــرده اســت.

تماس با شرکت آناهیتا : 
۰۹۱۲۰۶۰۲۹۲۳ سرکار خانم نظری
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IGM استانبول ; یک منایشگاه 
جدید برای ماشین آالت پوشاک

Teknik Fuarcilik مدیر عامل رشکت منایشگاه – Necip Güney مصاحبه اب آقای 

Teknik Fuarcilik مدیر عامل رشکت منایشگاه – Necip Güney آقای 

لطفــا جزئیــات بیشــتری در مــورد شــرکت 
 ،TEKNIK FUARCILIK نمایشــگاه 
تاریخچــه و داســتان موفقیــت آن بــرای 

مــا بگوییــد؟
TEKNIK FAIRS بــا بیــش از ۳۰ ســال دانــش و 
تجربــه تاســیس شــد تــا نفــس و هیجانــی تــازه بــه 
بخــش نمایشــگاه بیــاورد. ایــن شــرکت بــا توانایی 
ســازمانی در عرصــه بیــن المللــی، روابــط قــوی بــا 
مشــتری، دانــش، تجربــه نمایشــگاهی، کارکنــان 
ــا و حرفــه ای خــود در مــدت کوتاهــی  جــوان، پوی
بــه یکــی از برتریــن برگزارکننــدگان نمایشــگاه در 

ترکیــه تبدیــل شــده اســت.

طریــق  از  کــه   TEKNIK FAIRS شــرکت 
انتشــارات و نمایشــگاه های خــود بــرای صنعــت 
نســاجی ســازماندهی شــده اســت، بــا رهبــری 
تأســیس  از زمــان  برندهــای جهانــی،  تأســیس 
خــود، نمایشــگاه ها و رویدادهــای متنوعــی را در 
مناطــق مختلــف ترکیــه و اســتانبول برگــزار کــرده 

اســت.

مصاحبه: بهنام قاسمی

TEKNIK FAIRS بــا بیــش از ۳۰ ســال دانــش و تجربــه تاســیس شــد تــا نفــس و هیجانــی تــازه بــه بخــش نمایشــگاه بیــاورد. 
ایــن شــرکت بــا توانایــی ســازمانی در عرصــه بیــن المللــی، روابــط قــوی بــا مشــتری، دانــش، تجربــه نمایشــگاهی، کارکنــان 
جــوان، پویــا و حرفــه ای خــود در مــدت کوتاهــی بــه یکــی از برتریــن برگزارکننــدگان نمایشــگاه در ترکیــه تبدیــل شــده اســت.
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نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی ITM که به مدت ۲۰ سال 
در مرکز نمایشگاه و کنگره تویاپ )TUYAP( برگزار می شود، در بین سه 

نمایشگاه برتر جهان قرار دارد.

عکس و حقوق مطلب: مجله نساجی کهن

برگــزار کــرده خدمــات رســانی کــرده اســت، 
و  دانشــگاه ها  اتحادیه هــا،  از  بســیاری  بــا 
انجمن هــای صادرکننــده همــکاری داشــته 
بازدیدکننــده  میلیــون   ۱ از  بیــش  اســت. 
آخریــن  شــاهد  مــا  نمایشــگاه های  از 
نوآوری هــای فنــاوری و راه انــدازی ارتباطــات 

تجــاری مهــم بودنــد.

نمایشــگاه  ســازمان  موفقیــت  زیربنــای 
ارائــه  در  آن  انــداز  تکنیــک، چشــم  هــای 
خدمــات بــا باالتریــن کیفیــت بــه مشــتریان 

رضایــت  و  نیازهــا  بنــدی  اولویــت  بــا 
آن هاســت. نمایشــگاه تکنیــک بــا ادامــه راه 
خــود بــا مأموریــت نــوآوری و کارآفرینــی، بــه 
ســازماندهی رویدادهــای بیــن المللــی کــه 
راه را بــرای ایــن بخــش همــوار می کنــد و آن 

داد. ادامــه خواهــد  را شــکل می دهــد، 

کنفرانس هــای  و  هــا  نمایشــگاه  از 
TEKNIK FUARCILIK در بخــش 

نســاجی بــرای مــا بگوییــد؟
بــا  ســاله  هــر   TEKNIK FAIRS شــرکت 
المللــی  بیــن  آالت  ماشــین  ســازماندهی 
المللــی  بیــن  نمایشــگاه   ،ITM نســاجی 
و   ،HIGHTEX فنــی  منســوجات  و  پارچــه 
نمایشــگاه ماشــین آالت، قطعــات یدکــی 
بــا  کــه  اســتانبول   IGM فرعــی  صنایــع  و 
همــکاری TUYAP TÜM انجــام می شــود، 

می دهــد. افزایــش  را  خــود  موفقیــت 

آالت  ماشــین  المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
بــه مــدت ۲۰ ســال در  نســاجی ITM کــه 
 )TUYAP( مرکــز نمایشــگاه و کنگــره تویــاپ
بیــن ســه نمایشــگاه  برگــزار می شــود، در 

 TEKNIK FAIRS شــرکت 
INCORPORATION که ســازماندهی های 
و  غرفــه داران  مشــارکت  بــا  را  موفقــی 
انجــام  بــه  بین المللــی  بازدیدکننــدگان 
رســانده اســت، بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای 
شــرکای تجــاری خــود و بازدیــد کننــدگان، 
ــرای غرفــه داران  ــه یــک شــریک ضــروری ب ب

اســت. شــده  تبدیــل  بخش هــا  و 

نمایشــگاه تکنیک )TEKNIK ( که به ده ها 
کــه  هــزار شــرکت کننــده در رویدادهایــی 
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مهم تریــن  کــه   HIGHTEX نمایشــگاه  در 
نقطــه گردهمایــی بخش هــای منســوجات فنــی 
اروپــای  و  بافــت خاورمیانــه  بــی  و منســوجات 
متخصصــان  بــا  همراهــی  بــا  اســت،  شــرقی 
و  رســانه  اصحــاب  داران،  غرفــه  صنعــت، 
و  فنــی  منســوجات  اولیــه  مــواد  مهمانــان، 
میانــی،  محصــوالت  بافــت،  بــی  منســوجات 
محصــوالت نهایــی و فناوری هــای تولیــد کنــار 

می گیرنــد. قــرار  هــم 

نمایشــگاه های  دارد.  قــرار  جهــان  برتــر 
نوآوری هــای  و  مدل هــا  آن  در  کــه   ،ITM
فناوری هــای  و  ماشــین آالت  در  پیشــرفته 
می شــود  گذاشــته  نمایــش  بــه  نســاجی 
را  برندهــای جهانــی عرضــه محصــوالت  و 
انجــام می دهنــد، مهم تریــن جایــی اســت 
تبدیــل  فنــاوری  بــه  بــزرگ  ایده هــای  کــه 
جهانــی  ســرمایه گذاران  بــا  و  می شــوند 

می کننــد. ماقــات 

برگــزار  بــار  یــک  ســال  دو  هــر   ITM
می شــود و بــا افزایــش تعــداد غرفــه داران 
و بازدیدکننــدگان در هــر نمایشــگاه رشــد 
کــه  نمایشــگاه خــود  آخریــن  می کنــد، در 
در ســال ۲۰۱۸ برگــزار شــد، بــا حضــور ۱۱5۰ 
شــرکت از ۶۴ کشــور جهان و 5۹۰۰۰ بازدید 

از ۹۴ کشــور، رکــورد شکســت. کننــده 

و  منســوجات  المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
 ) HIGHTEX( منســوجات فنــی هایتکــس
کــه همزمــان با نمایشــگاه ITM برگزار شــد، 
اولیــن و تنهــا نمایشــگاه در ترکیــه و منطقــه 
از  کــه   HIGHTEX نمایشــگاه  در  اســت. 

ســال ۲۰۰5 برگــزار می شــود و بــه یکــی از 
مهم تریــن بازارهــای امــروزی تبدیــل شــده 
اســت، نوآوری هــای تکنولوژیکــی پیشــرفته 
صنعــت منســوجات فنــی و منســوجات بــی 

ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. بافــت ب
مهم تریــن  کــه   HIGHTEX نمایشــگاه  در 
نقطــه گردهمایــی بخش هــای منســوجات 
بافــت خاورمیانــه  بــی  منســوجات  و  فنــی 
بــا  همراهــی  بــا  اســت،  شــرقی  اروپــای  و 
متخصصــان صنعــت، غرفه داران، اصحاب 
رســانه و مهمانــان، مــواد اولیــه منســوجات 
ــی بافــت، محصــوالت  فنــی و منســوجات ب
نهایــی و فناوری هــای  میانــی، محصــوالت 

تولیــد کنــار هــم قــرار می گیرنــد.

نمایشــگاه  برگزارکننــدگان  نهایــت،  در 
 TUYAP و   ITM، TEKNIK FAIRS INC
TUM FAIRS INC در نمایشــگاه ماشــین 
مــا  کردنــد.  همــکاری  پوشــاک  آالت 
نمایشــگاه ماشــین آالت پوشــاک، قطعــات 
اســتانبول   IGM فرعــی  صنایــع  و  یدکــی 
را برگــزار خواهیــم کــرد، جایــی کــه تجربــه 
و دانــش خــود را کــه باعــث موفقیــت مــا 

 TUYAP شــد، در ITM در نمایشــگاه های
در تاریــخ ۸ تــا ۱۱ ســپتامبر ۲۰۲۲ منتقــل 

کــرد. خواهیــم 
تمــام  کــه  جایــی   ،IGM نمایشــگاه  در 
تولیــد  در  اســتفاده  مــورد  فناوری هــای 
ــا یکدیگــر رو  پوشــاک و لباس هــای آمــاده ب
بــه رو خواهنــد شــد، تمــام فناوری های مورد 
لباس هــای  و  پوشــاک  تولیــد  در  اســتفاده 
آمــاده از دوخــت تــا بــرش، از سیســتم های 
چــاپ  تــا  گلــدوزی  از  بســته بندی،  تــا  اتــو 

داشــت. وجــود خواهــد 

لجســتیکی،  خدمــات  همچنیــن 
سیســتم های آویــز و انبــاری، ماشــین آالت 
لــوازم  کلیــه  همچنیــن  و  کیفیــت  کنتــرل 
نــخ  از  تولیــد  در  اســتفاده  مــورد  جانبــی 
خیاطــی گرفتــه تــا دکمــه و زیــپ، از پارچــه 
تــا لیبــل نیــز بــه نمایــش گذاشــته می شــود.

 IGM نمایشــگاه  مــورد  در  لطفــا 
بیشــتر توضیــح دهیــد؟ چــرا تصمیــم 
بــه ســازماندهی ایــن رویــداد داریــد؟



مجله نساجی کهن، سال چهاردهم، شماره ۶۷، دی ۱۴۰۰ 89

برو به فهرست لیست آگهی

بــه صنعــت نســاجی جهانــی اخیــر  وقتــی 
نــگاه می کنیــم، بــه ویــژه بــا توجــه بــه اثــرات 
نامطلــوب همــه گیــری جهانــی، می بینیــم 
هزینه هــای  کاهــش  بــرای  شــرکت ها  کــه 
خــود بــه ســمت تســهیات یکپارچــه روی 

آورده انــد. 
بــه  کــه  اولیــه ای  مــواد  دیگــر  عبــارت  بــه 
عنــوان پنبــه وارد تاسیســات می شــود بــه 
صــورت محصــول نهایــی )پوشــاک( خــارج 
از  بســیاری  کــه  می دانیــم  مــا  می شــود. 
بزرگتریــن  بــزرگ نســاجی در  شــرکت های 
جهــان  نســاجی  صادرکننــده  کشــورهای 
ماننــد بنــگادش و پاکســتان بــه یکپارچگــی 

آورده انــد. روی 

صنعــت نســاجی بــه صنعــت پوشــاک انجــام 
دهیــم. مــا دســت بــه دســت هــم دادیــم تــا 
IGM را ماننــد ITM بــه یــک برنــد جهانــی 

تبدیــل کنیــم.

عــاوه بــر ایــن، ترکیــه، یکــی از بزرگتریــن 
تولیدکننــدگان منســوجات در جهــان، در 
میان 5 کشــور برتر در بخش منســوجات و 
پوشــاک آمــاده قــرار دارد. نــرخ بهــره بــرداری 
از ظرفیــت در صنعــت پوشــاک ترکیــه کــه 
بــه ویــژه در دوره اخیــر صــادرات و تولیــد 
خــود را افزایــش داده اســت بــه ۸۰ درصــد 
موقعیــت  بــه  توجــه  بــا  اســت.  رســیده 
جغرافیایــی مناســب ترکیــه، نزدیکــی آن بــه 
خریــداران منســوجات و پوشــاک آمــاده، بــه 
ویــژه اروپــا، باعــث شــده تــا برندهــای مطــرح 
دنیــا تولیدکننــدگان ترکیــه را ترجیــح دهنــد.

در  کــه   IGM نمایشــگاه  لطــف  بــه 
اســتانبول برگــزار می شــود و اروپــا و آســیا 
را متحــد می کنــد، مــا می خواســتیم صنایــع 
آمــاده  پوشــاک  و  پوشــاک  آالت  ماشــین 
علــت  بــه  اســت  طوالنــی  مــدت  کــه  را 
بــا مشــتریان و  نتوانســته اند  همــه گیــری 
گــرد  کننــد،  دیــدار  خــود  بازدیدکننــدگان 

بیاوریــم. هــم 

ترکیــه، یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان منســوجات در جهــان، در میــان ۵ کشــور برتــر در بخــش 
منســوجات و پوشــاک آمــاده قــرار دارد. نــرخ بهــره بــرداری از ظرفیــت در صنعــت پوشــاک ترکیــه کــه 
بــه ویــژه در دوره اخیــر صــادرات و تولیــد خــود را افزایــش داده اســت بــه 8۰ درصــد رســیده اســت.

لبــاس  کــه  می شــویم  متوجــه  اینجــا  در 
از  ناپذیــر  جدایــی  بخشــی  همیشــه 
منســوجات بــوده اســت. وقتــی بــه شــرکت 
نــگاه   ITM نمایشــگاه  در  کننــدگان 
می کنیــد، متوجــه می شــوید کــه مــا غرفــه 
پوشــاک  تجــارت  در  کــه  داریــم  دارانــی 

هســتند. مشــغول 

 ITM نمایشــگاه های ،TEKNIK و TUYAP 
از  یکــی  کــه  می کننــد،  دهــی  ســازمان  را 
زمینــه  در  جهــان  ســازمان های  مهم تریــن 
خــود اســت و هــر ســاله ســطح موفقیــت 
هــم کاری  یکدیگــر  بــا  مــا  می بــرد،  بــاال  را 
کردیــم تــا ایــن حرکــت موفقیت آمیــز را از 
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تمــام  آن  در  کــه   IGM نمایشــگاه  در 
تولیدکننــدگان  نیــاز  مــورد  فناوری هــای 
پوشــاک و البســه آماده به نمایش گذاشــته 
می شــود، هــزاران محصــول از چرخ خیاطــی 
فن آوری هــا  جدیدتریــن  بــا  شــده  تولیــد 
گرفتــه تــا ماشــین های گلــدوزی بــا کارایــی 
چندیــن  کــه  اتوکشــی  ماشــین های  بــاال، 
انجــام  کامپیوتــر  کنتــرل  بــا  را  عملیــات 
آماده ســازی  سیســتم های  و  می دهنــد 
نمایــش  بــه  بــرش  دســتگاه های  تــا  الگــو 

می شــود. گذاشــته 

آمــاده  البســه  و  پوشــاک  تولیدکننــدگان 
داخلــی و خارجــی کــه مایــل بــه ایجــاد یــک 
مرکــز تولیــد جدیــد یــا تجدیــد تأسیســات 
موجــود خــود هســتند، می تواننــد تمامــی 
فناوری هــای مــورد نیاز خود را در نمایشــگاه 

IGM پیــدا کننــد.

بــا  تولیــد  دنبــال  بــه  کــه  تولیدکنندگانــی 
دردســر  بــدون  و  ســریع  بــاال،  کیفیــت 
هســتند، این فرصت را خواهند داشــت که 
ماشــین های بــا تکنولــوژی روز را از نزدیــک 
کــه  بررســی کننــد. مســئوالن شــرکت ها، 
فرصــت مقایســه گزینه هــای ماشــین آالت 
ســرمایه  تصمیمــات  داشــت،  خواهنــد  را 
کــرد.  خواهنــد  هدایــت  را  جدیــد  گــذاری 
مــا همــه کســانی را کــه نمی خواهنــد ایــن 
بــه  بدهنــد،  دســت  از  را  بــزرگ  نشســت 
نمایشــگاه IGM ۲۰۲۲ کــه در نمایشــگاه و 
مرکــز کنگــره TUYAP بیــن ۸ تــا ۱۱ ســپتامبر 
دعــوت  کــرد،  خواهیــم  برگــزار   ۲۰۲۲

می کنیــم.

غرفــه  تعــداد  از  شــما  بینــی  پیــش 
داران و بازدیدکننــدگان نمایشــگاه 
IGM ۲۰۲۲ چیســت؟ بــازار هــدف 

شــما کــدام کشــورها هســتند؟
نمایشــگاه  برگــزاری  دلیــل  بــه  کــه  ترکیــه 

هــای ITM نقطــه ماقــات صنعــت ماشــین آالت نســاجی جهــان اســت، میزبــان برندهــای 
مطــرح صنعــت ماشــین آالت پوشــاک بــا نمایشــگاه های IGM خواهــد بــود. نمایشــگاه 
IGM بــا گــرد هــم آوردن صنعــت ماشــین آالت پوشــاک، تولیدکننــدگان پوشــاک آمــاده و 
ســرمایه گــذاران، تنهــا و یکــی از بزرگتریــن نقــاط گردهمایــی ایــن صنعــت در جهــان خواهد 
بــود. مــا بــه عنــوان تیــم ســازمان IGM، همــان تمریــن و تجربــه ای را کــه در نمایشــگاه های 

ITM انجــام دادیــم در نمایشــگاه های IGM نیــز حفــظ خواهیــم کــرد.

در ایــن زمینــه، مــا روی کمیته هــای ارتقــاء و تــدارکات کار خواهیــم کــرد. هــدف مــا جــذب 
هــر تعــداد شــرکتی اســت کــه در زمینــه تولیــد پوشــاک در سراســر جهــان فعــال هســتند بــه 
اســتانبول اســت. فکــر می کنــم اســتانبول کــه بــه عنــوان پــل ارتباطــی شــرق و غــرب عمــل 

می کنــد، مرکــز جــذب فروشــندگان و خریــداران اروپایــی و آســیایی خواهــد بــود.

بــا مشــخصات  البســه آمــاده  بــا اســتقبال از کل صنعــت پوشــاک و   IGM نمایشــگاه 
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گســترده و جامــع مشــارکت کننــدگان، فنــاوری و تنــوع 
و  داخلــی  غرفــه دار   ۶۰۰ تــا   5۰۰ میزبــان  محصــول، 

بــود. خواهــد  بین المللــی 

عــاوه بــر ایــن، نمایشــگاه IGM میزبــان تقریبــاً ۳5۰۰۰ 
بازدید کننده حرفه ای و کمیته های تدارکاتی از بســیاری 
از نقــاط جهــان، از اروپــا تــا آســیا، از خاورمیانــه کــه هیــچ 
مانعــی بــرای ویــزا و ســفر وجــود نــدارد، تــا شــمال آفریقــا 

و از بالــکان تــا جمهوری هــای تــرک خواهــد بــود.

ــری  ــه را پــس از همــه گی صنعــت نســاجی ترکی
ویــروس کرونــا چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

در  بــه عرضــه  اعتمــاد  بــا  ترکیــه  نســاجی  شــرکت های 
طــول همه گیــری، اقداماتــی کــه بــه ســرعت در شــرایط 
متغیــر انجــام دادنــد، زیرســاخت های قــوی و عــاوه بــر 
ایــن، نیــروی کار پویــا و واجــد شــرایط، بــه رگ حیاتــی 
اقتصــاد ترکیــه تبدیــل شــده اند. در حالــی کــه بســیاری 
و  پزشــکی  ماســک های  تقاضــای  بــرای  کشــورها  از 
و  تنــوع  بــا  ترکیــه  نبودنــد،  آمــاده  محافــظ  لباس هــای 
انعطاف پذیــری در تولیــد، در طــول دوره همه گیــری هیــچ 

مشــکلی بــرای عرضــه نداشــت.

ارزش  ایجــاد  ادامــه  در  ترکیــه  نســاجی  شــرکت های 
افــزوده بــرای اقتصــاد مــا بــا تولیــد ماســک های جراحــی، 
تنهــا  نــه  ســرهمی،  لباس هــای  و  محافــظ  لباس هــای 
نیازهــای کشــورمان را بــرآورده کردنــد، بلکــه بــه تقاضــای 
ماســک و پوشــاک محافــظ نزدیــک بــه ۱۰۰ کشــور جهــان 

پاســخ دادنــد.
موقعیــت  جملــه  از  جنبه هــا  از  بســیاری  در  ترکیــه 
ظرفیــت  لجســتیکی،  شــبکه  اتصــاالت  جغرافیایــی، 
تولیــد، منابــع انســانی، دانــش و مهــارت، بــه ویــژه در 
زمینــه تولیــد ماســک و لباس هــای محافــظ در موقعیــت 

دارد. قــرار  مطلوبــی 

صنعــت نســاجی ترکیــه بــا ادامــه رونــد صعــودی خــود 
در صــادرات، همچنــان رکوردهــا را می شــکند. در بــازه 
زمانــی ژانویــه تــا آگوســت ۲۰۲۱، ایــن بخــش بــا ۴۱ درصــد 
افزایــش نســبت بــه ســال ۲۰۲۰ و ۲۴ درصــد نســبت بــه 

ترکیــه بــا افزایــش صــادرات و تولیــد 
خــود در دوره اخیــر، میــزان اســتفاده 
از ظرفیــت خــود را در صنعــت پوشــاک 
و البســه آمــاده بــه 8۰ درصــد افزایش 

داده اســت.

ســال ۲۰۱۹، بالــغ بــر ۸.۲ میلیــارد دالر صــادرات داشــته اســت. در مــاه 
ــا افزایشــی  ــارد دالر ب ــر ۱ میلی ــغ ب آگوســت، ایــن بخــش یــک صــادرات بال
۳۶ درصــدی در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل را تحقــق بخشــید و بــه 

باالتریــن رقــم صــادرات در تاریــخ ترکیــه رســید.

صنعــت پوشــاک آمــاده کــه بــا تولیــد ارزش افــزوده، مشــارکت در اشــتغال 
و درآمــد خالــص ارزی یکــی از بخش هــای اســتراتژیک ترکیــه اســت، بــا 
صــادرات ۱۹ میلیــارد دالری تــا پایــان ســال ۲۰۲۱ رشــد کــرده اســت. ترکیــه 
از  اســتفاده  اخیــر، میــزان  تولیــد خــود در دوره  و  افزایــش صــادرات  بــا 
ظرفیــت خــود را در صنعــت پوشــاک و البســه آمــاده بــه ۸۰ درصــد افزایــش 
داده اســت. صادرکننــدگان بــا بیــان اینکــه سفارشــات خــود بــرای ۳ تــا ۴ 
مــاه آینــده تکمیــل شــده اســت، اعــام کردنــد کــه در تامیــن تقاضــا بــا 

مشــکل مواجــه هســتند.

ایــن افزایــش قابــل توجــه صــادرات نســاجی تحوالتــی را در زمینــه ماشــین 
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نســاجی  آالت  ماشــین  واردات  و  صــادرات  ارقــام 
بــرای ســال ۲۰۲۱ نشــان می دهــد کــه تولیدکننــدگان 
ترکیــه بــه ســرمایه گــذاری خــود حتــی در دوره همــه 
گیــر ادامــه می دهنــد. ترکیــه در ۵ ماهــه نخســت 
ســال ۲۰۲۱، ۳۶۱ میلیــون دالر صــادرات ماشــین 
بــه  بــا ۵۲ درصــد افزایــش نســبت  آالت نســاجی 

مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته اســت. 

آالت نســاجی نیــز بــه همــراه دارد. صنعــت 
ماشــین آالت نســاجی ترکیــه کــه بــا شــعار 
"داخلــی و ملــی" بــه تولیــد ماشــین آالت 
واردات  بیــن  شــکاف  روز  هــر  می پــردازد، 
در  ترکیــه  می بــرد.  بیــن  از  را  صــادرات  و 
حــال حاضــر یکــی از ۳ کشــور اول جهــان 
و اولیــن کشــور در اروپــا اســت کــه توانایــی 
تولیــد ســریع، پویــا و باکیفیــت بــه ویــژه در 

ماشــین آالت تکمیــل نســاجی را دارد.

آالت  ماشــین  واردات  و  صــادرات  ارقــام 
نســاجی بــرای ســال ۲۰۲۱ نشــان می دهــد 
ســرمایه  بــه  ترکیــه  تولیدکننــدگان  کــه 
گــذاری خــود حتــی در دوره همــه گیــر ادامــه 

می دهنــد.

 ،۲۰۲۱ ســال  نخســت  ماهــه   5 در  ترکیــه 
۳۶۱ میلیــون دالر صــادرات ماشــین آالت 
نســاجی بــا 5۲ درصــد افزایــش نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته اســت. 
در 5 ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۱ بــا ۶۰.۹ 
درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه 
دالر  میلیــون   ۶۹۲ ارزش  بــه  قبــل  ســال 

اســت. آالت خریــداری شــده  ماشــین 
راحتــی  بــه  می تــوان  خاصــه،  طــور  بــه 
نشــان داد کــه رونــد پــس از همــه گیــری 
اگــر  دارد.  اشــاره  ترکیــه  بــه  نســاجی  در 
ادامــه  دولــت  تشــویق های  و  حمایت هــا 
ســال های  در  ترکیــه  در  نســاجی  یابــد، 
ــدا خواهــد کــرد. آینــده شــتاب صعــودی پی

نســاجی  نمایشــگاه های  چــرا 
اســتانبول اهمیــت دارنــد و هــزاران 
خریــدار و غرفــه دار بین المللــی را بــه 

می کننــد؟ جــذب  خــود 
جمعیــت  نظــر  از  تنهــا  نــه  اســتانبول 
بزرگترین شــهر ترکیه اســت، بلکه پایتخت 
صنعتــی، تجــاری، مالــی و فرهنگــی اســت. 
اســتانبول کــه امــروز ماننــد گذشــته قــدرت 
تحمیلــی اقتصــاد ترکیــه اســت، بــه تنهایــی 
ایــن  ملــی  ناخالــص  تولیــد  از  درصــد   ۳۲

تامیــن می کنــد.  را  کشــور 
همچنیــن نیمــی از صادرات و واردات ترکیه 
اســتانبول  می شــود.  انجــام  اســتانبول  در 
بــه دلیــل ســهولت در حمــل و نقــل، نبــود 

قــرار گرفتــن در موقعیــت  و  ویــزا  مشــکل 
بســیار مناســب از نظر میزبانی رویدادهای 
نمایشــگاه های  بــرای  هــم  المللــی،  بیــن 
ــرای ســایر ســازمان هــا در  نســاجی و هــم ب

موقعیــت مناســبی قــرار دارد.
از آنجایــی کــه بافــت تاریخــی و فرهنگــی 
قــرار  تمدن هــا  تقاطــع  در  کــه  اســتانبول 
دارد و تأثیــر آن بــر تجــارت جهانــی، همــراه 
بــا فرصت هــای حمــل و نقــل پیشــرفته شــهر 
بهتریــن  گســترده،  اقامتــی  گزینه هــای  و 
نمایشــگاه های  برگــزاری  بــرای  مــکان 

اســت. بــزرگ  مقیــاس  در  جهانــی 

بــه موقعیــت  بــا توجــه  بــه عنــوان مثــال، 
در  شــرکت هایی  اســتانبول،  جغرافیایــی 
شــمال  خاورمیانــه،  و  اروپایــی  کشــورهای 
بالــکان  تــرک،  جمهوری هــای  آفریقــا، 
نمایشــگاه های  آســیایی  کشــورهای  و 
واقــع  در  می دهنــد.  ترجیــح  را  اســتانبول 
افــرادی کــه در ایــن مناطــق زندگــی می کننــد 
در  کوتــاه  پــرواز  یــک  از  پــس  می تواننــد 
حــدود ۳ ســاعت بــه اســتانبول برســند و از 

کننــد. دیــدن  نمایشــگاه ها 
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تویاپ، موفق ترین برند سازمان های نمایشگاهی، میزبان نمایشگاه های موفق 
بسیاری در طول همه گیری بود و با اقداماتی که برای محافظت از همه غرفه داران و 

بازدیدکنندگان در باالترین سطح انجام داد، موفق تر ظاهر شد.

ــد  از ســوی دیگــر بســیاری از کشــورها مانن
اندونــزی،  بنــگادش،  پاکســتان،  هنــد، 
ویتنــام، مصــر، الجزایــر، تونــس، مراکــش، 
بــا  کــه  ترکمنســتان  و  ازبکســتان  ایــران، 
خــود  فــراوان  تولیــدی  تــوان  و  پتانســیل 
نســاجی  دنیــای  درخشــان  ســتاره های 
دارنــد.  ویــزا  قــرارداد  ترکیــه  بــا  هســتند، 

موضــوع مهــم دیگــری کــه ترکیــه را تقویــت 
ــوان  ــه عن ــن کشــور ب ــد، ماموریــت ای می کن
پــل ارتباطــی شــرق و غــرب اســت. اینکــه 
کــه  کشــورهایی  نســاجی  تولیدکننــدگان 
در  دارنــد  ویــزا  مشــکل  اروپــا  مســیر  در 

ســفر بــه اســتانبول بــا ایــن مشــکل مواجــه 
اهمیــت  نیــز  مســئله  ایــن  نمی شــوند، 
آشــکار  را  اســتانبول  نمایشــگاه های 

. می کنــد

در  اســتانبول  موقعیــت  ایــن،  بــر  عــاوه 
مرکــز تجــارت جهانــی، بــا امکانــات اقامتی و 
همچنیــن جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی، 
و  داران  غرفــه  بــرای  را  زیــادی  راحتــی 
بازدیدکنندگانــی کــه بــرای نمایشــگاه وارد 
دلیــل  بــه  می کنــد.  فراهــم  می شــوند، 
نمایشــگاه،  محــل  بــه  هتل هــا  نزدیکــی 
خارجــی  و  داخلــی  بازدیدکننــدگان 

اقامــت  نظــر  از  اســتانبول  نمایشــگاه های 
ندارنــد. مشــکلی  نیــز 

بخــش  بــرای  را   ۲۰۲۲ ســال 
نمایشــگاه و رویــداد چگونــه پیــش 

می کنیــد؟ بینــی 
مهمتریــن  هــا  نمایشــگاه  شــک  بــدون 
را  شــرکت ها  کــه  هســتند  رویدادهایــی 
هــم  گــرد  جدیــد  تجــاری  فرصت هــای  بــا 
مــی آورد. همانطــور که می دانید بســیاری از 
نمایشــگاه ها بــه دلیــل بحــران همــه گیــر کــه 
در ســال ۲۰۲۰ سراســر جهــان را تحــت تاثیــر 
قــرار داد بــه تعویــق افتــاد و یــا لغــو شــد. 
در ســال ۲۰۲۱ بــا انجــام اقدامــات احتیاطــی 
نمایشــگاه های  مجــدداً  الزم  بهداشــتی  و 

فیزیکــی راه انــدازی شــد.

ســازمان های  برنــد  موفق تریــن  تویــاپ، 
نمایشــگاه های  میزبــان  نمایشــگاهی، 
ــود و  ــری ب موفــق بســیاری در طــول همه گی
بــا اقداماتــی کــه بــرای محافظــت از همــه 
غرفــه داران و بازدیدکننــدگان در باالتریــن 
شــد. ظاهــر  موفق تــر  داد،  انجــام  ســطح 

مــن فکــر می کنــم در نتیجــه تــداوم ســریع 
سراســر  در  واکسیناســیون  برنامه هــای 
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اهمیــت نمایشــگاه ITM ۲۰۲۲، کــه 
بزرگــی  ســازمان های  اولیــن  از  یکــی 
پــس  را  نســاجی  کــه صنعــت  اســت 
هــم  گــرد  کرونــا  همه گیــری  دوره  از 
افزایــش  پیــش  از  بیــش  مــی آورد، 

بــد. می یا

تــا  کرونــا  ویــروس  برابــر  در  جامعــه  مصونیــت  جهــان، 
حــدود زیــادی در ســال ۲۰۲۲ بــه دســت خواهــد آمــد، 
بــه طــوری کــه نمایشــگاه ها تــا ســال آینــده کامــاً عــادی 
کــه  خواهنــد شــد. همچنیــن معتقــدم نمایشــگاه هایی 
در دوره پــس از پاندمــی برگــزار می شــود بســیار بهتــر و 
ــرا در شــرایط پاندمــی  ــود. زی ــر از قدیــم خواهنــد ب فعال ت
توســعه  بــر  شــرکت ها  از  بســیاری  مــدت،  طوالنــی 

تولیــدات جدیــد تمرکــز کردنــد. محصــول و 

تــا محصــوالت  همــه آن هــا مشــتاقانه منتظــر هســتند 
خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد و آن هــا را بــه صــورت چهــره 
بــه چهــره بــه مشــتریان خــود معرفــی کننــد. نمایشــگاه ها 
مناســب تریــن محیــط بــرای ایــن کار هســتند. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه فکــر می کنــم نمایشــگاه ها ســرزنده تر از 
قبــل خواهنــد بــود. مــن بــا اطمینــان می توانــم ادعــا کنــم 
کــه صنعــت نمایشــگاه اثــرات منفــی ایــن همــه گیــری را 

در ســال ۲۰۲۲ جبــران خواهــد کــرد.

در ایــن مرحلــه، اهمیــت نمایشــگاه ITM ۲۰۲۲، کــه یکــی 
از اولیــن ســازمان های بزرگــی اســت کــه صنعــت نســاجی 
را پــس از دوره همه گیــری گــرد هــم مــی آورد، بیــش از 
پیــش افزایــش می یابــد. در واقــع، در ایــن نشســت بــزرگ 
تــا ۱۸ ژوئــن ۲۰۲۲، بســیاری از رهبــران فنــاوری  در ۱۴ 
و  فن آوری هــا  از  بســیاری  کــه  کردنــد  اعــام  نســاجی 
همه گیــری  دوره  طــول  در  کــه  را  جدیــدی  ماشــین های 
خواهنــد  راه انــدازی   ۲۰۲۲  ITM در  کرده انــد،  تولیــد 
کــرد. هــزاران بازدیدکننــده حرفــه ای نیــز از فرصتــی بــرای 
در  نزدیــک  از  فنــاوری  هــای  نــوآوری  آخریــن  مشــاهده 

ITM ۲۰۲۲ خواهنــد داشــت. نمایشــگاه 

ــن، مــا نمایشــگاه HIGHTEX ۲۰۲۲ خــود را  ــر ای عــاوه ب
ــی  ــه منســوجات فن ــا نمایشــگاه در زمین ــن و تنه کــه اولی
و منســوجات بــی بافــت در ترکیــه اســت، همزمــان بــا 
ITM ۲۰۲۲ برگــزار خواهیــم کــرد. همانطــور کــه می دانیــد 
ترکیــه کــه یکــی از مهمتریــن تامیــن کننــدگان جهــان در 
تولیــد پارچه هــای بــی بافــت اســت؛ اهمیــت خــود را در 
محصــوالت حفاظتــی، بــه ویــژه در دوره همه گیری نشــان 
داده اســت. زمانــی کــه تقاضــا بــرای محصــوالت محافــظ 
در سراســر جهــان افزایــش یافــت، ترکیــه بــا نشــان دادن 

تجربــه و قــدرت خــود در ایــن زمینــه بــه مرکــز عرضــه پارچه هــای بــی بافــت 
تبدیــل شــد.

 HIGHTEX نمایشــگاه  منتظــر  بافــت  بــی  منســوجات  تولیدکننــدگان 
۲۰۲۲ هســتند تــا بــا نقــش افرینــان جهانــی ایــن بخــش گــرد هــم آینــد، در 
فنــاوری ســرمایه گــذاری کننــد و آخریــن محصــوالت توســعه یافتــه خــود را 
معرفــی کننــد. نمایشــگاه HIGHTEX ۲۰۲۲ کــه در آن بــه مــدت 5 روز در 
اســتانبول میزبــان تولیدکننــدگان برجســته منســوجات فنــی و منســوجات 
و  بــود، میزبــان جدیدتریــن محصــوالت  بافــت در جهــان خواهیــم  بــی 
فناوری هــای تولیــد شــرکت هایی خواهــد بــود کــه در بســیاری از بخش هــا 
از منســوجات پزشــکی گرفتــه تــا منســوجات بهداشــتی، از منســوجات 

کشــاورزی تــا ژئوتکســتایل فعالیــت می کننــد.
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ترجمه: فروغ امیر شیرزاد - تحریریه مجله کهن

کنیا بزرگرتین صادرکننده پوشاک 

KAM یــک ســازمان تجــاری اســت کــه در ســال ۱۹۵۹ بــه نمایندگــی از شــرکت های ارزش افــزوده و خدمــات 
وابســته در کنیــا تأســیس شــد. ایــن انجمــن یــک پیونــد اساســی بــرای همــکاری، گفتگــو و تفاهــم بــا دولــت و ســایر 

ســهامداران کلیــدی فراهــم می کنــد.

مصاحبه اب آقای آبل کامایو )ABEL KAMAU( مدیر بخش نساجی انجمن تولیدکنندگان کنیا

از انجمــن  ۱.  لطفــاً جزئیــات بیشــتری 
بگوییــد. برایمــان  کنیــا  تولیدکننــدگان 

از جملــه  بخــش مختلــف  از طریــق ۱۴    KAM
منســوجات و پوشــاک بــه اعضــای خــود خدمــات 
ارایــه می دهــد و در ۷ منطقــه در کنیــا حضــور 
فیزیکــی دارد. ماموریــت آن ترویــج تولیــد محلــی 

رقابتــی و پایــدار اســت.

KAM تجارت و سرمایه گذاری را ترویج می کند، 
اســتانداردها را حفــظ می کنــد، تدویــن، تصویــب 
کــه  می کنــد  تشــویق  را  سیاســت هایی  اداره  و 
و  می کننــد  تســهیل  را  رقابتــی  تجــاری  محیــط 

ــه انجــام تجــارت را کاهــش می دهــد. هزین

جهانــی  قــرارداد  شــبکه  میزبــان  انجمــن،  ایــن 
کنیــا و مدیــر عامــل آن - خانــم فیلیــس واکیــاگا 

رئیــس هیئــت مدیــره شــبکه اســت.

روش هــای مختلفــی کــه KAM از اعضــای خــود 
حمایــت می کنــد عبارتنــد از:
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آکادمــی تضمیــن مــی کنــد کــه تولیــد 
یافتــه  آخریــن  ســطح  در  کننــدگان 
فنــاوری  و  تولیــدی  تحقیقــات  هــای 
خدمــات باقــی مــی ماننــد تــا آنهــا را 

قــادر بــه رقابــت کنــد.

۱. حمایت از سیاست ها شامل:
واقعیــت  بــر  مبتنــی  سیاســت های  از  حمایــت   	
بــا دولــت و آژانس هــای آن در مــورد موضوعــات 
مختلــف ماننــد مالیــات، زیرســاخت هــای تجــاری، 
مــوارد  و  مقــررات  و  غیرقانونــی  تجــارت  انــرژی، 

دیگــر
	 مشارکت در سطح کشور

	 اطاعــات تجــاری در مــورد قراردادهــای تجــاری 
جامعــه  جملــه  از  مختلــف  رژیم هــای  تحــت 
آفریقــای شــرقی )EAC(، بــازار مشــترک بــرای شــرق 
توســعه  شــرکت   ،)COMESA( آفریقــا  جنــوب  و 
فرصت هــای  قانــون   ،)SADC( جنوبــی  آفریقــای 
رشــد آفریقــا )AGOA(، منطقــه تجــارت آزاد قــاره 

)AFCFTA  ( آفریقــا 
	 مشــاوره فنــی در مــورد مالیــات و سیاســت های 

مالــی
	 دسترســی بــه الزامــات نظارتــی و انطبــاق بــرای راه 

اندازی مشــاغل، و
	 ترویج شیوه های تجاری اخاقی

۲. افزایش رقابت و سرسختی
KAM خدمــات مختلــف توســعه کســب و کار و 
رقابــت را ارائــه مــی دهــد کــه بــرای ایجــاد رقابــت، 
از تغییــر  بهــره وری، انعطــاف پذیــری و حمایــت 
رونــد تولیــد بــه ســمت رشــد ســبز طراحــی شــده 

انــد. ایــن خدمــات شــامل مــوارد زیــر اســت:
الف. تضمین آینده کار

● آکادمی تولید
- KAM میزبــان آکادمــی تولیــد اســت: آکادمــی 
یــا  و  فنــی  مدیریــت  و خدمــات  آمــوزش  تولیــد، 
تخصصــی را بــرای ایجــاد رقابــت در صنعــت محلــی 

ــه مــی دهــد. ارائ

- آکادمــی تضمیــن مــی کنــد کــه تولیــد کننــدگان 
در ســطح آخریــن یافتــه هــای تحقیقــات تولیــدی و 
فنــاوری خدمــات باقــی مــی ماننــد تــا آنهــا را قــادر 

بــه رقابــت کنــد.

:)TVET( برنامه آموزش فنی، حرفه ای و آموزش ●
برنامــه TET KAM، کــه بــا مشــارکت شــرکت توســعه آلمــان اجــرا مــی شــود، از 
طریــق مهــارت هــا و توســعه کارآفرینــی، دسترســی بــه مشــاغل فنــی و حرفــه ای 
و همچنیــن فرصــت هــای اقتصــادی را بــرای جوانــان در کنیــا افزایــش مــی دهــد.
ایــن برنامــه فرصــت هــای کارآمــوزی، آمــوزش و آمــوزش مبتنــی بــر شایســتگی و 
ــه  ــارغ التحصیــان دوره هــای فنــی در کشــور ارائ ــرای ف آمــوزش آمادگــی کار را ب

مــی دهــد.
 منابــع انســانی ماهــر را در بخــش تولیــد تضمیــن مــی کنــد و بــه نــرخ بــاالی 
بیــکاری فعلــی کــه اغلــب بــه دلیــل کمبــود تجربــه ایجــاد مــی شــود، رســیدگی مــی 

کنــد.
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ب. ارتقاء دسترسی به بازار
KAM تجــارت، بهــره وری و توســعه بــازار 
صــادرات را بــرای تولیدکننــدگان محلــی از 
طریــق میــز خدمــات اطاعــات تجــاری خــود 

تقویــت و افزایــش مــی دهــد.
و  ســمینارها  شــامل  شــده  ارائــه  خدمــات 
مســائل  مــورد  در  آموزشــی  هــای  کارگاه 
مربــوط بــه انطبــاق، ماموریــت هــای تجــاری 
و ســرمایه گــذاری و دوره هــای بهــره وری 

اســت.
KAM همچنیــن میزبــان جشــنواره خریــد 
CHANGAMKA ســاالنه خــود اســت کــه 
تولیدکننــدگان محلــی را گــرد هــم مــی آورد 
تــا کیفیــت بــاالی کاالهــای تولیــد محلــی را 
بــه نمایــش بگذارنــد و محصــوالت خــود را با 
قیمــت هــای تخفیفــی بــه عمــوم بفروشــند.

ج. گسترش SMEها
مــا،   SME تولیــد  مرکــز  طریــق  از   	
چالش هایــی را کــه بــر SMEهــا در کشــور 
سیاســت های  جملــه  از  می گــذارد،  تأثیــر 
فرآینــد  نظارتــی،  رژیــم  و  غیردوســتانه 
اســتانداردها  در  طوالنــی  و  خســته کننده 
بــه  دسترســی  کیفیــت،  گواهی هــای  و 
مالــی  منابــع  بــه  دسترســی  بازارهــا، 
حاکمیتــی  ســاختارهای  و  مقرون به صرفــه 

می کنیــم. رســیدگی  ضعیــف، 
	 ایــن مرکــز، توســعه فرهنــگ کارآفرینــی 
شــکوفا و تولیدکننــدگان کوچــک و متوســط 
تقویــت  منطقــه  و  کنیــا  در  را  رقابتــی 

. می کنــد
ایــن مرکــز  خدمــات ارائــه شــده از طریــق 

از: عبارتنــد 
- خدمات مشاوره تجاری

- آمــوزش هــای فنــی، عملیاتــی و مدیریتــی 
مناســب

طریــق  از  مالــی  منابــع  بــه  دسترســی   -
برنامــه ریــزی تجــاری، برنامــه هــای ســواد 
مالــی و ارتبــاط بــا تامیــن کننــدگان مالــی

- دسترســی بــه بازارهــا از طریــق پیوندهــای 
زنجیــره ارزش، مأموریــت هــا و نمایشــگاه 
بــازار صــادرات،  پیوندهــای  تجــاری،  هــای 
بــا  مرتبــط  هــای  کنفرانــس  و  ســمینارها 

تجــارت.

د. به سوی رشد سبز و اقتصاد چرخشی
	 از طریــق مرکــز رشــد ســبز و تغییــرات آب 
و هوایــی ، KAM یــک راه حــل یــک مرحلــه 
ســطح  در  مداخــات  تعمیــق  بــرای  ای 
صنعــت، ترویــج اقتصــاد چرخشــی، ترویــج 
پیوندهــای  و  هــوا  و  آب  تغییــر  اقدامــات 
مالــی کــه مــردم و ســیاره را در اولویــت قــرار 

مــی دهنــد، ارائــه مــی دهــد.
	 خدمــات ایــن مرکــز شــامل خدمــات بهــره 
وری منابــع )ممیــزی انرژی، آب و فاضاب، 
نقشــه بــرداری منابــع ضایعــات و اقتصــاد 
چرخشــی(، ظرفیــت ســازی و تامیــن مالــی 

ســبز اســت.
و  هــا  نمایشــگاه  همچنیــن  مرکــز  ایــن   	

جوایــز مدیریــت انــرژی را بــرای شناســایی 
و جوایــز بهتریــن صنایــع انجــام مــی دهــد. 
ایــن امــر بــا هــدف افزایــش آگاهــی در مــورد 
هــای  انــرژی  پایــداری،  انــرژی،  وری  بهــره 

اســت. اقتصــاد چرخشــی  و  تجدیدپذیــر 

شــکاف  کــردن  پــر  و  بــودن  فراگیــر  ه. 
جنســیتی

	 KAM میزبــان برنامــه افزایــش ســهم زنــان 
در تولیــد اســت کــه بســتری را بــرای زنــان 
فراهــم مــی کنــد تــا بتواننــد شــبکه ســازی 
کننــد، راهنمایــی شــوند و رقابــت پذیــری 
محلــی،  بازارهــای  بــه  آنهــا  دسترســی  و 

منطقــه ای و جهانــی را بهبــود بخشــند.

	 ابتــکارات در جهــت حمایــت از زنــان در 
تولیــد عبارتنــد از:

تولیــد  در  زنــان  ســاالنه  جشــن  شــام   -
)WIM( کــه موفقیــت زنــان را جشــن مــی 
گیــرد و نقــش آنهــا را در بخــش تولیــد بــه 

شناســد. مــی  رســمیت 
- ارتبــاط بــا زنــان صنعتگــر موفق در سراســر 

قــاره آفریقــا و جهان.
- ارتباطــات بــازار در سراســر شــرق آفریقــا، 

قــاره و جهــان.
- برنامــه هــای مبادلــه بــرای ارتقــای کیفیــت 
منظــور  بــه  محصــوالت  تولیــد  در  زنــان 
در  آنهــا  گنجانــدن  از  اطمینــان  حصــول 
زنجیــره هــای تامیــن منطقــه ای و جهانــی
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ابزارهــای  و  هــا  سیاســت  از  حمایــت   -
توانمندســازی  بــرای  مربوطــه  نهادهــای 
زنــان بــرای دسترســی بــه بازارهــای منطقــه 

جهانــی. و  ای 
- ظرفیــت ســازی و برنامــه هــای مربیگــری 
مهــارت  بــه  تولیــد  در  زنــان  تجهیــز  بــرای 
ــرای رشــد کســب و  هــا و دانــش مربوطــه ب

کارشــان.
- راهنمایــی زنــان جــوان بــرای شــرکت در 
دوره هــای علــوم، فنــاوری، هنــر و ریاضیــات 
)STEAM( و اوج گرفتــن آنهــا بــرای مشــاغل 
ــق برنامــه  ــد، از طری ــا تولی ــط ب بیشــتر مرتب
 )TVET( آمــوزش و آمــوزش فنــی و حرفــه ای

مــا

 KAM کــه  خدماتــی  مــورد  در   .۲
بــه تولیدکننــدگان پارچــه کنیایــی و 
ســرمایه گــذاران خارجــی در بخــش 
نســاجی و پوشــاک ارائــه مــی دهــد 

بگوییــد. برایمــان 
کنیــا  دولــت  توســط  اولویــت  بخــش   
شناســایی شــده اســت. برجســتگی آن در 
ارکان تولیــد تحــت دســتور کار ۴ بــزرگ و 
از  جلــوه ای  کنیــا،  تحــول صنعتــی  برنامــه 

اســت. کشــور  اقتصــاد  بــرای  ســود 
 KAM برخــی از مزایــای کلیــدی عضویــت 	

عبارتنــد از:
- KAM از شــما بــرای ایجــاد یــک محیــط 
تجــاری مناســب حمایــت مــی کنــد. مــا بــه 
دولــت و ســایر ذینفعــان در مــورد هزینــه 
مالیــات،  )انــرژی،  تجــارت  انجــام  هــای 
و  هــا  سیاســت  غیرقانونــی(،  تجــارت 
مقــررات قابــل پیــش بینــی و پیشــنهادات و 
اصاحــات بودجــه ای توضیــح مــی دهیــم.

پشــتیبانی  و  تجــاری  مشــاوره  ارائــه   -
محلــی،  بازارهــای  در  بــازار  بــه  دسترســی 

جهانــی. و  ای  منطقــه 
- تســهیل صــادرات تحــت طــرح معافیــت 
گمرکــی ماننــد قانــون فرصــت رشــد آفریقــا 

)AGOA(
- تسهیل در صدور مجوزها و گواهینامه ها 

در سطح ملی و شهرستانی
- مداخله و مشارکت دولت

- ارائــه آمــوزش، ســمینارها و کارگاه هــای 
آموزشــی مبتنــی بــر صنعــت

- پشتیبانی از انطباق
پیشــرفت  ارزیابــی  و  نظــارت  بــه  کمــک   -

جهانــی. پیمــان  تعهــدات 
- دسترسی به الزامات نظارتی و انطباق.

در  پوشــاک  و  ۳. صنعــت نســاجی 
کنیــا را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
بخــش نســاجی و پوشــاک دارای بیشــترین 
و  اســت  تولیــد  صنعــت  در  کار  نیــروی 
فرصــت  زیــادی  تعــداد  ایجــاد  توانایــی 
ــاه را دارد. ایــن  شــغلی در مــدت زمــان کوت
امــر توجــه ویــژه ملــی و منطقــه ای بــه ایــن 

بخــش را توضیــح مــی دهــد.
بــه  مــد   - مزرعــه  ارزش  زنجیــره  توســعه 
در  زیــادی  بســیار  هــای  فرصــت  کشــور 
زمینــه کشــت پنبــه، کارخانــه هــای نســاجی 
دهــد. مــی  ارائــه  پوشــاک/مد  صنعــت  و 

ــده  ــوان ایجــاد کنن ــه عن ــن بخــش ب  اوالً، ای
اشــتغال انبــوه در مجموعــه هــای مهــارت 
شــود.  مــی  گرفتــه  نظــر  در  بــاال  تــا  کــم 
یافتــه  توســعه  کامــاً  ارزش  زنجیــره  یــک 
از  درصــد   ۱۰ حــدود  اســتخدام  ظرفیــت 
بــر  عــاوه  دارد.  را  کنیــا  کشــور  جمعیــت 
ایــن، بــرای کشــاورزی پنبــه و تولیــد پوشــاک 

بخــش نســاجی و پوشــاک کنیــا دارای بیشــترین نیــروی 
تعــداد  ایجــاد  توانایــی  و  اســت  تولیــد  در صنعــت  کار 
زیــادی فرصــت شــغلی در مــدت زمــان کوتــاه را دارد. 
ایــن امــر توجــه ویــژه ملــی و منطقــه ای بــه ایــن بخــش را 

توضیــح مــی دهــد.
توســعه زنجیــره ارزش بــه کشــور فرصــت هــای بســیار 
زیــادی در زمینــه کشــت پنبــه، کارخانــه هــای نســاجی و 

ــه مــی دهــد. صنعــت پوشــاک/مد ارائ
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نیــاز  مــورد  بســیاری  شــغلی  فرصت هــای 
محــرک  همچنیــن  ارزش  زنجیــره  اســت. 
ــرا بیــش از  ــری اســت زی ــرای فراگی مهمــی ب

می گیــرد. کار  بــه  را  زنــان  درصــد   ۶۰
حــال  در  پوشــاک  و  منســوجات  بخــش 
ــن درآمدهــای ارزی  حاضــر یکــی از مهمتری
کنیــا اســت. کنیــا در حــال حاضــر بزرگتریــن 
صادرکننــده پوشــاک تحــت AGOA اســت. 
صــادرات کنیــا در ســال ۲۰۱۹ حــدود  ۴۷ 
 ۲۰۲۰ در ســال  و  کنیــا  میلیــارد شــیلینگ 
بــوده  کنیــا  شــیلینگ  میلیــارد   ۳۹ حــدود 

اســت.

منابــع  تامیــن  زنجیــره  در  تغییــرات  بــا 
پوشــاک جهانــی در جهــان، کنیــا توانســته 
از خریــداران  توجهــی  قابــل  تعــداد  اســت 
جهانــی را جــذب کنــد و ایــن ارقــام زمانــی 
رشــد مــی کننــد کــه رقابــت خــود را افزایــش 
دهیــم و بازارهــای خــود را متنــوع کنیــم.

بــرای  فرصتــی  بخــش  ایــن  نهایــت،  در 
و  کشــور  در  شــدن  صنعتــی  افزایــش 
منطقــه، از طریــق پیونــد بــا ســایر بخــش 

کنــد. مــی  فراهــم  را  اقتصــادی  هــای 

۴. نظــر شــما در مــورد آینــده صنعت 

بــه  آفریقــا  در  پوشــاک  و  نســاجی 
طــور خــاص  بــه  کنیــا  و  کلــی  طــور 

چیســت؟
لحــاظ  از  پوشــاک  و  منســوجات  بخــش 
تاریخــی صنعتــی پیشــرو بــوده اســت کــه 
صنعتــی شــدن را در سراســر جهــان پیــش 

مــی بــرد.
	 تجزیــه و تحلیــل شــرکت هــای بــزرگ بیــن 
المللــی ایــن امــر را نشــان مــی دهــد زیــرا 
زنجیــره  در  عملیــات  بــا  آنهــا  از  بســیاری 
ارزش بخــش منســوجات و پوشــاک شــروع 
بــه کار کردنــد. وضعیــت در کنیــا متفــاوت 
نیســت زیــرا منشــأ بســیاری از شــرکت های 
پوشــاک  و  نســاجی  بخــش  در  کنیــا  برتــر 

اســت.
ایجــاد  بــه  کنیــا،  در  ارزش  زنجیــره  رشــد 
بازیگــران بیشــتری در فضــای تولیــد منجــر 
ســایر  وارد  نهایــت  در  کــه  شــد  خواهــد 
بخش هــای تولیــدی متنــوع خواهنــد شــد.

ایــن بخــش توانایــی پــر کــردن شــکاف هــای 
موجــود در اقتصــاد، چالــش هــای اجتماعــی 
و ســفر صنعتی شــدن ما را دارد. با انقاب 
پویایــی  در  تغییــرات  و  چهــارم  صنعتــی 
تولیــد، مصــرف و منبــع یابــی جهانــی؛ کنیــا 

بخــش منســوجات و پوشــاک در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن درآمدهــای ارزی کنیــا اســت. کنیــا 
در حــال حاضــر بزرگتریــن صادرکننــده پوشــاک تحــت AGOA اســت. صــادرات کنیــا در ســال ۲۰۱۹ 
حــدود  ۴۷ میلیــارد شــیلینگ کنیــا و در ســال ۲۰۲۰ حــدود ۳۹ میلیــارد شــیلینگ کنیــا بــوده اســت.
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بــزرگ  تولیدکننــده   ۳۰ حــدود 
خــارج  صادراتــی  بازارهــای  بــر 
کننــد.  مــی  تمرکــز  آفریقــا  از 

. هســتند

در موقعیــت خوبــی بــرای تبدیــل امــواج بــه 
انــرژی قــرار دارد کــه کشــور را بــه ســمت 
مرزهــای بعــدی تولید منســوجات و پوشــاک 

ســوق مــی دهــد.
اســت  توانســته  تاکنــون  بخــش  ایــن 
هــای  گــذاری  ســرمایه  و  خریــداران 
همچنیــن  کنــد.  جــذب  را  جهانــی  معتبــر 
سیاســت هایی اســتراتژیک و توســعه هایی 
دنبــال  بــه  کــه  دارد  وجــود  زیرســاختی 
تبدیــل کنیــا بــه عنــوان قطــب منطقــه ای 
بــرای تولیــد منســوجات و پوشــاک اســت.

صــادرات،  بــر  مبتنــی  تجــارت  اتخــاذ  بــا 
عنــوان  بــه  پوشــاک  و  منســوجات  بخــش 
بــه رشــد در اولویــت قــرار  یــک بخــش رو 
اروپــا،  اتحادیــه  بازارهــای  و  اســت  گرفتــه 
آمریــکا و آفریقــا در اولویــت قــرار دارنــد.

	 کنیــا توانســته اســت موقعیــت خــود را بــه 
عنــوان صادرکننــده برتــر پوشــاک بــه ایــاالت 
متحــده تحــت برنامــه AGOA حفــظ کنــد 
و بــه دنبــال افزایــش ایــن موفقیــت اســت.

۵. کنیــا پتانســیل زیــادی در بخــش 
نســاجی دارد، چــرا ســرمایه گــذاران 
ــازار نســاجی  بیــن المللــی بایــد در ب

کنیــا ســرمایه گــذاری کننــد؟
چــرا  کــه  دارد  وجــود  مختلفــی  دالیــل 
ســرمایه گــذاران بایــد از بــازار نســاجی کنیــا 

جملــه: از  ببرنــد،  بهــره 
بســیار  کار  نیــروی  بــودن  دســترس  در   -

آمــوزش دیده/قابــل  آمــوزش 
- نیروی کار مولد

ایــاالت متحــده  بــه  - دسترســی ترجیحــی 
 EAC، بریتانیــا،  اروپــا،  اتحادیــه  آمریــکا، 

آفریقــا قــاره  اکنــون  و   COMESA
- اقتصاد مبتنی بر بازار

- لجستیک کارآمد

۶. چند تولید کننده پارچه و پوشاک در کنیا فعال هستند؟
ــد.  ــی خــارج از آفریقــا تمرکــز مــی کنن ــر بازارهــای صادرات ــزرگ ب ــده ب حــدود ۳۰ تولیدکنن
بیــش از 5۰۰ شــرکت بــزرگ و متوســط داخلــی بــر بازارهــای محلــی و منطقــه ای و تعــداد 

زیــادی بازیگــر کوچکتــر دیگــر در بخــش غیررســمی متمرکــز هســتند.

۷. لطفــاً در مــورد اعــداد واردات و صــادرات در بخــش نســاجی و پوشــاک 
کنیــا بیشــتر توضیــح دهیــد.

	 کنیــا حــدود ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ دالر منســوجات و پوشــاک وارد مــی کنــد کــه پوشــاک حــدود 
۳۰ درصــد از ایــن ارزش را تشــکیل مــی دهــد.

	 حجــم باالیــی از واردات مربــوط بــه پارچه هایــی بــرای اســتفاده در تولیــد پوشــاک بــرای 
مقاصــد صادراتــی اســت. ایــن فرصتــی را بــرای کشــور فراهــم مــی کنــد تــا بــا پرداختــن 
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بــه شــکاف هــای رقابتــی پیــش روی بخــش 
نســاجی محلــی، نهــاده هــای پارچــه را بــه 

ــه دهــد. صنعــت صــادرات محــور ارائ
از ســوی دیگــر، کنیــا منســوجات و پوشــاک 
بــه ارزش حــدود 5۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دالر صــادر 
مــی کنــد کــه عمــده آن صــادرات پوشــاک 

ــروژه  AGOA اســت. تحــت پ

و  کنیــا  دولــت  هــای  سیاســت   .8
حمایــت از بخــش نســاجی را چگونه 

ارزیابــی مــی کنیــد؟
 دولــت، چشــم انــدازی بــرای ایــن بخــش 
ــا،  تحــت برنامــه حمــل و نقــل صنعتــی کنی
 ۲۰۳۰ انــداز  چشــم  و  بــزرگ  کار  دســتور 

دارد.
بــا ایــن حــال، عوامــل مختلفــی وجــود دارد 
تولیــد  بخــش  رشــد  مانــع  همچنــان  کــه 
مــی شــود. همچنــان مســائل اصلــی مــا، 
رقابــت پذیــری و بهــره وری اســت کــه بــدون 
آن، بخــش تولیــد محلــی نمــی توانــد وارد 

بازارهــای داخلــی و صادراتــی شــود.

ســال،  در  مــا  تولیــد  اولویــت  کار  دســتور 
۲۰۲۱ برخــی از مســائل کلیــدی را کــه بــه 
نظــر مــا مانــع از رقابــت پذیــری بخــش تولید 
کنیــا مــی شــود، مشــخص مــی کنــد. برخــی 
از ایــن مــوارد عبارتنــد از: مقــررات طاقــت 
و  هزینــه  تغییــر،  حــال  در  دائمــاً  و  فرســا 
ثبــات انــرژی، حمــل و نقــل و لجســتیک.

متأســفانه افزایــش هزینه هــا همــراه بــا ایــن 
مــوارد، موجــب افزایــش قیمــت محصــول 

نهایــی و مانــع رقابــت مــا مــی شــود.
انجــام  ســهولت  در  کنیــا  کــه  آنجایــی  از 
مــا  بالــد،  مــی  خــود  بــه  کار  و  کســب 
همچنیــن بــه دولــت فشــار مــی آوریــم تــا 
هزینــه انجــام کســب و کار را متناســب بــا 

کنــد. رســیدگی  آن 

زمینــه  آفریقایــی در  ۹. کشــورهای 
پوشــاک دســت دومــی کــه بــه کشــور 
مشــکل  بــا  کننــد  مــی  وارد  خــود 
بزرگــی مواجــه هســتند. برنامــه شــما 
چیســت؟  کنیــا  در  مــورد  ایــن  در 
و  نســاجی  صنعــت  بــر  چگونــه  و 
پوشــاک آفریقــا تأثیــر مــی گــذارد؟
	 ارزش پوشــاک دســت دوم وارداتــی کــه 
معمــوالً بــه آن میتومبــا گفتــه مــی شــود، 
و  میلیــارد   ۱۸ بــه   ۲۰۱۹ ســال  پایــان  در 
۱۸۴ هــزار و ۳۷۷ تــن افزایــش یافــت. در 
ســال های اولیــه، لباس هــای دســت دوم، 
امــکان دسترســی بــه لبــاس را بــرای افــراد 
بزرگ تــر  جهــان  و  کنیــا  در  بضاعــت  کــم 

فراهــم کــرد.
کــه  اســت  ذکــر  شــایان  حــال،  ایــن  بــا 
توســط  زمــان  طــول  در  میتومبــا  تجــارت 
بازرگانــان دقیــق بــرای واردات و صــادرات 
لبــاس هــای جدیــد مبــدل بــه عنــوان دســت 
باعــث  ایــن  اســت.  شــده  اســتفاده  دوم 
ایجــاد شــکاف بزرگــی مــی شــود کــه رقابــت 

ــه منســوجات و پوشــاک داخلــی را  ناعادالن
از بیــن مــی بــرد.

گمرکــی  اقدامــات  دقیــق  اجــرای  از  مــا 
تــا  کنیــم  مــی  حمایــت  اســتانداردها  و 
اطمینــان حاصــل شــود کــه تجــارت دســت 
ــم مــی شــود و فقــط  ــه درســتی تنظی دوم ب
کشــور  در  واقعــی  دوم  دســت  کاالهــای 
بــازی  یــک زمیــن  بنابرایــن،  مجــاز اســت. 

می شــود. ایجــاد  منصفانــه 

و محصــوالت  پایــداری  امــروزه   .۱۰
و  اســت  ضــروری  امــر  یــک  ســبز 
آلــوده  از  یکــی  متاســفانه نســاجی 
مــی  اســت. چگونــه  تریــن صنایــع 
توانیــم پایــداری در صنعــت نســاجی 
سیاســت  بخشــیم؟  بهبــود  را 
پایــداری تولیدکننــدگان منســوجات 

چیســت؟ کنیــا  در  پوشــاک  و 
ــا از ســطح خوبــی از پایــداری برخــوردار  کنی
اســت و ایــن امــر توضیــح می دهــد کــه چــرا 
ایــن کشــور توانســته اســت خریــداران برتــر 

در سراســر جهــان را جــذب و حفــظ کنــد.

و  چــرم  بین المللــی  ارزش  زنجیره هــای 
بــرای  را  هماهنگــی  تاش هــای  نســاجی، 
ســبز شــدن و کاهــش ردپــای اکولوژیکــی 
عمــده  بخــش  می دهنــد.  انجــام  خــود 
مــد جهانــی  برندهــای  تغییــر توســط  ایــن 
کننــدگان  تامیــن  کــه  شــود  مــی  انجــام 
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ارزش پوشــاک دســت دوم وارداتــی کــه معمــوالً 
بــه آن میتومبــا گفتــه مــی شــود، در پایــان ســال 
۲۰۱۹ بــه ۱8 میلیــارد و ۱8۴ هــزار و ۳۷۷ تــن 
افزایــش یافــت. در ســال های اولیــه، لباس هــای 
دســت دوم، امــکان دسترســی بــه لبــاس را برای 
افــراد کــم بضاعــت در کنیــا و جهــان بزرگ تــر 

فراهــم کــرد.

رعایــت  بــه  ملــزم  را  خــود  تامیــن  زنجیــره 
اســتانداردهای توافــق شــده بیــن المللــی در 
مــورد فاضــاب و مدیریــت مــواد شــیمیایی 

کننــد. مــی 

بــرای کســب و کارهــای آفریقــای شــرقی، 
اســتانداردها  ایــن  بــا  انطبــاق  در  ناتوانــی 
زنجیــره  از  شــدن  گذاشــته  کنــار  خطــر 
تامیــن جهانــی را ایجــاد مــی کنــد و نشــان 
دهنــده هزینــه باالیــی در فرصــت هــای بازار 
صادراتــی از دســت رفتــه اســت. بنابرایــن، 
هــم از نظــر زیســت محیطــی و هــم از نظــر 
اقتصادی، توانمندســازی مشــاغل آفریقای 
شــرقی در بهبــود انطبــاق، از اهمیــت باالیی 

برخــوردار اســت.

بهتریــن  و  اســتانداردها  وجــود  علیرغــم 
شــیوه هــای جهانــی جامــع، ماننــد مــواردی 
کــه توســط ابتــکارات بیــن المللــی ترویــج 
می شــود، درک گام های الزم برای انطباق 

در شــرق آفریقــا وجــود نــدارد.
سیاســتگذاران محلــی، مقامــات اجرایــی و 
ــه دلیــل ایــن عــدم تقــارن  تولیدکننــدگان ب
اطاعاتــی، هماهنــگ کــردن قوانیــن محلــی 
را دشــوار  المللــی  بیــن  اســتانداردهای  بــا 

مــی داننــد. حتــی بــا وجــود درک درســت 
از الزامــات پایــداری در برندهــای جهانــی، 
و  مالــی  منابــع  بــه  ضعیــف  دسترســی 
را  بهتــر  انطبــاق  ناکافــی،  فنــی  ظرفیــت 

خنثــی مــی کنــد.
اخیــراً  کــه  اســت  امــر  همیــن  راســتای  در 
بخش هــای  بــرای  را  پایــداری  گــزارش 
نســاجی و چــرم بــا مشــارکت مرکــز تجــارت 

کردیــم. راه انــدازی   )ITC( بین المللــی 

گزارش هــا بــرای هدایــت بازیگــران صنعــت 
و سیاســت گذاران در همســویی فرآیندهای 
روندهــای  بــا  خــود  خط مشــی  و  تولیــد 

شــده اند. تنظیــم  جهانــی 

در انجمــن تولیدکننــدگان کنیــا، مرکــز رشــد 
ــه تدریــج توانســته  ســبز فعــال اســت کــه ب
اســت از اعضــای مــا در ســفر پایــداری آنهــا 

حمایــت کنــد.

بازارهــای  و  نســاجی  صنعــت   .۱۱
بیــن المللــی را در ســال ۲۰۲۱ پــس 
از همــه گیــری ویــروس کرونــا چگونه 

می کنیــد؟ ارزیابــی 

ایــن بخــش یکــی از بدتریــن بخش هــا بــود. 
بــا ایــن حــال، یکــی از ذینفعــان قابــل توجــه 
تجهیــزات  تولیــد  طریــق  از  گیــری،  همــه 
ایــن  بــود.  نیــز   )PPE( شــخصی  حفاظــت 
نگــه  در حرکــت  را  کنیــا  توانســت  بخــش 
دارد و تولیــد خــود را بــه حــدی افزایــش داد 
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه کشــور دارای 
عرضــه ثابــت PPE هــا یــا همــان محصــوالت 

مراقبــت شــخصی اســت.
در وضعیــت پــس از کوویــد و همچنیــن در 
طــول وضعیــت نرمــال جدیــد، بــازار جهانــی 
انعطــاف  نظــر  از  پوشــاک  و  منســوجات 
پذیــری و بازگشــت پذیــری آزمایــش خواهــد 

شــد.

از آنجایــی کــه خریــداران و فروشــگاه های 
موجــودی  می کننــد  ســعی  خرده فروشــی 
عــدم  بــه  توجــه  بــا  را  ســریع  و  نــاب 
اطمینــان در بــازار مدیریــت کننــد، افزایــش 
مــی رود. انتظــار  کوچک تــر  فروش هــای 

مــا از دولــت مــی خواهیــم کــه محیطــی را 
بــرای حمایــت از رشــد ایــن بخــش ایجــاد 
کنــد، زیــرا قبــاً ظرفیــت خــود را نشــان داده 

اســت.
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نکات طالیی برای راه اندازی یک کسب و 
کار موفق در صنعت مد

بــرای اســتحکام بخشــیدن بــه موضــع خــود در دنیــای مــد، بایــد گام هــای زیــادی برداریــد. اگــر می خواهیــد 
قبــل از شــروع کســب وکارتان اطالعــات بیشــتری کســب کنیــد، پــس بــه خوانــدن ایــن مطلــب ادامــه 

دهیــد.

صنعت مد و فشن 

اگــر بــه انــدازه کافــی خــوش شــانس هســتید کــه 
کســب  شــروع  بــرای  کاری  اخــاق  و  اســتعداد 
و کار مــد خــود را داریــد، جــای تعجــب نیســت 
کــه بــه انجــام ایــن کارهــا فکــر کــرده باشــید. در 
حالیکــه در نظــر گرفتــن مــوارد ذکــر شــده در ایــن 
ــا شکســت  ــه، مهــم اســت، باعــث ایجــاد ی مقال
کســب و کار شــما نمی شــود. بــرای اســتحکام 
بخشــیدن بــه موضــع خــود در دنیــای مــد، بایــد 
گام هــای زیــادی برداریــد. اگــر می خواهیــد قبــل 
بیشــتری  اطاعــات  کســب وکارتان  شــروع  از 
ایــن مطلــب  بــه خوانــدن  پــس  کســب کنیــد، 

ادامــه دهیــد.

بدانید کجا مواد خود را ذخیره کنید
بایــد درک درســتی از میــزان مــواد خــام مــورد 
بــرای  محلــی  و  باشــید  داشــته  خــود  اســتفاده 
نگهــداری آنهــا اختصــاص دهیــد. ایجــاد تعــادل 
میــان کار و زندگــی مهــم اســت، بنابرایــن نبایــد 
تمــام  و  شــده  پخــش  خانه تــان  در  پارچه هــا 
فضــای شــما را اشــغال کننــد. در عــوض، بایــد 
واحــد  بــه  نزدیــک  ترجیحــا  و  مناســب  مکانــی 
مــورد  مــواد  نگهــداری  بــرای  را  خــود  تولیــدی 

نویسنده: تحریریه مجله کهن
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بگیریــد. نظــر  در  اســتفاده، 

مانند یک کارآفرین فکر کنید
زمینــه  در  کســب وکاری  به ویــژه  کســب وکاری،  هــر  ایجــاد  بــرای 
مــد، مهــم اســت کــه آمــاده باشــید ماننــد یــک کارآفریــن فکــر و 
رفتــار کنیــد. شــما بایــد بتوانیــد از اســتودیوی طراحــی خــود بیــرون 
بیاییــد، کســب و کار خــود را از درون بشناســید و بتوانیــد آن را بــه 

ــد بفروشــید.  کســانی کــه در نظــر داری
ایــن ذهنیــت را داشــته باشــید کــه همــه  همچنیــن بایــد دائمــاً 
می تواننــد بــه شــما کمــک کننــد، چــه در مــورد نحــوه کار صنعــت 
و  تولیدکننــدگان  بــا  محکــم  روابــط  ایجــاد  مــورد  در  چــه  مــد، 

خریــداران. همچنیــن  و  ســرمایه گذاران 

از کم شروع کنید
بســیاری از کســب وکارها خیلــی زود رشــد کــرده و بــزرگ می شــوند. 
در حالیکه داشــتن این نگرش مثبت خوب اســت، شــما همچنین 
می خواهیــد مطمئــن شــوید کــه از عهــده آن برمی آییــد. بنابرایــن، 

فقــط بــا ارائــه یــک محصــول مــد شــروع کنیــد.
 فعالیــت بــر روی خطــوط تولیــد بســیار، اســتراتژی تجــاری خوبــی 
نیســت زیــرا در نهایــت بایــد زمــان و هزینــه زیــادی صــرف کنیــد و 
همچنیــن تعــداد کارکنــان زیــادی را مدیریــت کنیــد. بــه ســادگی بــا 
یک محصول شــروع کنید و ســپس آن محصول را بیشــتر توســعه 
از آن،  پــس  بیاورنــد.  ایمــان  بــه طراحــی شــما  مــردم  تــا  دهیــد 
شــما در موقعیــت خوبــی خواهیــد بــود کــه می توانیــد محصــوالت 

بیشــتری را معرفــی کنیــد.

محصوالت خود را به درستی قیمت گذاری کنید
الزم اســت بــرای محصــوالت خــود، قیمــت مناســبی تعییــن کنیــد. 
مطمئــن باشــید کــه متوجــه شــده اید مخاطبــان هــدف شــما چــه 
کســانی هســتند و قیمت هایــی کــه آنهــا احتمــاالً پرداخــت خواهنــد 
کــرد، در چــه حــدودی اســت. پــس از آن، بایــد بررســی کنیــد کــه 

چــه مقــدار بــرای مــواد خــام و تولیــد هزینــه می کنیــد. 
بــا انجــام همــه ایــن کارهــا، می توانیــد قیمت هــای خــود را بــه طــور 
مناســبی تعییــن کنیــد کــه هــم بــرای مشــتریان قابــل پرداخــت 

باشــد و هــم ســود قابل توجهــی بــرای شــما داشــته باشــد.

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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نگارنده: پریا علیپور - مدرس دانشگاه

همه چیز در مورد 

اپرچه های سه بعدی دو جداره
در دهــه هــای اخیــر از پارچــه هــای ســه بعــدی بــه عنــوان پارچــه هایــی کــه در برخــی خصوصیــات فیزیکــی از جملــه 
انتقــال رطوبــت و گرمــا از پوســت بــه محیــط توانایــی فــوق العادهــای دارنــد یــاد مــی شــوند. ایــن پارچــه هــا بــا ســاختاری 

معمــوال حلقــوی هســتند کــه از اتصــال دو پارچــه جــدا از هــم توســط نــخ هــای متصــل کننــده ایجــاد شــده انــد.

جنــس نــخ هــای اتصــال، معمــوال مونوفیامنــت پلــی اســتر یــا پلــی آمیــد اســت و 
نــوع نــخ هــای پارچــه هــای ســطحی بســته بــه کاربــرد میتوانــد: پلــی اســتر، نایلــون 
ــد از لحــاظ تراکــم، طــرح، بافــت،  ــا پلــی پروپیلــن باشــد. هــر دو پارچــه مــی توان و ی
جنــس و ...مشــابه و یــا متفــاوت باشــد. ایــن پارچــه هــا بــه علــت داشــتن ســاختمان 
ــات متنوعــی  ــن دو ســطح پارچــه دارای خصوصی ــی بی ــز فضــای خال ســه بعــدی و نی
نظیــر گــردش هــوای کافــی داخــل پارچــه، قابلیــت برگشــت پذیــری بــی نظیــر پــس از 
اعمــال نیــرو، قابلیــت جــذب رطوبــت بــه داخــل ســاختمان پارچــه، نفــوذ پذیــری هــوا، 

مقاومــت فشــاری مطلــوب، ســبکی و ...مــی باشــند.

ــه پارچــه حلقــوی بافــت مجــزا  پارچــه هــای ســه بعــدی دو جــداره، ترکیبــی از دو الی
هســتند کــه توســط الیــه هــای از مونوفیامنــت هــا بــه یکدیگــر متصــل شــده انــد. 
وجــود الیــه میانــی در ایــن پارچــه هــا باعــث ایجــاد خصوصیــات منحصــر بــه فــردی در 

منســوجات شــده اســت.
ایــن پارچــه هــا دارای ســاختاری معمــوال حلقــوی هســتند کــه از اتصــال دو پارچــه 
جــدا از هــم توســط نــخ هــای متصــل کننــده ایجــاد شــده انــد. ایــن پارچــه هــا بــه 
علــت داشــتن ســاختمان ســه بعــدی و نیــز فضــای خالــی بیــن دو ســطح پارچــه دارای 
خصوصیــات متنوعــی نظیــر گــردش هــوای کافــی داخــل پارچــه، قابلیــت برگشــت 
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پذیــری بــی نظیــر پــس از اعمــال نیــرو، قابلیــت جــذب رطوبــت 
بــه داخــل ســاختمان پارچــه، نفوذپذیــری هــوا، مقاومــت فشــاری 

مطلــوب، ســبکی و ...مــی باشــند.

امــا ســوالی کــه در مــورد ایــن الیــاف مطــرح مــی گــردد ایــن اســت 
کــه تکنولــوژی تولیــد ایــن الیــاف چگونــه اســت ؟ و کاربــرد آن هــا 
چیســت ؟ بــر اســاس مطالعــات قبلــی اینجانــب فــرض بــر ایــن 
اســت کــه بــا توجــه بــه ســاختار ایــن الیــاف بایــد گفــت کــه تولیــد 
آن هــا نیــاز بــه ماشــین آالتــی پیشــرفته تــر از ماشــین االت حلقــوی 
تــاری دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه ســاختار ایــن الیــاف بــه نظــر 
میرســد کــه میتواننــد در صنعــت، پزشــکی و ... کاربــرد داشــته 

باشــد.

و  الیــاف  ایــن  بررســی  بــه  داریــم  قصــد  مــا  پژوهــش حاضــر  در 
کاربردهــای آن همچنیــن انــواع ماشــین االت بافــت پارچــه هــای 

بپردازیــم. ای  بــاروش کتابخانــه  بعــدی  ســه 

۱- مقدمه
پارچه  گردیــد،  مطــرح   ۲۰۰۰ در سال  کــه  نظريه کاس  براساس 
هاي سه بعدی يا پارچه هاي اسپيسر از منسوج دارای ساختار 
از تركيب دو اليه پارچه مجزا و يك اليه ميانــی  ساندويچــی كه 

ديگر تشكيل شده باشد، تعریــف مــی گردنــد.

اين نوع پارچه ها، معموال متشكل از نخهای خاب بريده نشده 
كه مابين دو اليه پارچه جداگانه قرار گرفتــه، مي باشــند.

در دهــه هــای اخیــر از پارچــه هــای ســه بعــدی بــه عنــوان پارچــه 
هایــی کــه در برخــی خصوصیــات فیزیکــی از جملــه انتقــال رطوبــت 
و گرمــا از پوســت بــه محیــط توانایــی فــوق العادهــای دارنــد یــاد مــی 
شــوند. ایــن پارچــه هــا بــا ســاختاری معمــوال حلقــوی هســتند کــه 
از اتصــال دو پارچــه جــدا از هــم توســط نــخ هــای متصــل کننــده 

ایجــاد شــده انــد.

یــا  پلــی اســتر  اتصــال، معمــوال مونوفیامنــت  نــخ هــای  جنــس 
پلــی آمیــد اســت و نــوع نــخ هــای پارچــه هــای ســطحی بســته بــه 
کاربــرد میتوانــد: پلــی اســتر، نایلــون و یــا پلــی پروپیلــن باشــد. 
هــر دو پارچــه مــی توانــد از لحــاظ تراکــم، طــرح، بافــت، جنــس و 
ــه علــت داشــتن  ــا متفــاوت باشــد. ایــن پارچــه هــا ب ...مشــابه و ی
ســاختمان ســه بعــدی و نیــز فضــای خالــی بیــن دو ســطح پارچــه 
داخــل  کافــی  هــوای  گــردش  نظیــر  متنوعــی  دارای خصوصیــات 
ــی نظیــر پــس از اعمــال نیــرو،  ــری ب پارچــه، قابلیــت برگشــت پذی
قابلیــت جــذب رطوبــت بــه داخــل ســاختمان پارچــه، نفــوذ پذیــری 

هــوا، مقاومــت فشــاری مطلــوب، ســبکی و ...مــی باشــند.

در پارچه اسپيسر دو طرف پرزدار حلقوي باف، دو اليه خارجي 
توسط نخ هاي خاب به يكديگر متصل شده انــد. وجود نخ هاي 
خاب بريده نشده در پارچه ساختار سه بعدي آن را به وجود مي 
آورد و همزمان قابليت فشردگي و ارتجاعيت در راستاي ضخامت 
كاربردهاي مختلفی  هــا  پارچــه  نــوع  ایــن  افزايش مي دهد.  را 
منسوجات  پزشكي،  منسوجات  سازي،  خودرو  صنايع  قبيل  از 

ــد. ورزشــی، منســوجات نظامــی و ... دارن

یکــی از صنایــع پاســخگو بــه درخواســت هــای خــاص بــازار بــرای 
و  حلقــوی  بافندگــی  کارخانجــات  اسپیســر،  هــای  پارچــه  تولیــد 
پارچــه هــای حلقــوی بافــت مــی باشــند. بــا ابــداع یــک ســری روش 
ــر روی ماشــین  ــی کــه ب ــا ایجــاد اصاحــات و تغییرات ــد ب هــای جدی
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بــرش اتصــاالت متقاطــع را مــی تــوان بــا نــخ هــای اتصــال مســتقیم 
ترکیــب نمــود.

ســاختار پارچــه ای بافتــه شــده اسپیســر، نقــش مهمــی در طراحــی 
اســتحکام  زیــرا نســبت  مــی کننــد،  ایفــا  تکنیــکال  پارچــه هــای 
ــاد اســت.  ــا ســایر ســازه هــا فــوق العــاده زی ــه وزن در مقایســه ب ب
بنابرایــن، بــرای یــک مجموعــه داده شــده از بارهــای مکانیکــی و 
محیطــی، پارچــه اسپیســر اغلــب باعــث کاهــش وزن ســاختاری 
نســبت بــه اشــکال دیگــر مــی شــود. پارچــه اسپســر تغییــر شــکل 

جانبــی کمتــر و مقاومــت بیشــتر در برابــر انبســاط دارد.
بــا توجــه بــه اســتحکام خــاص خــود، ســختی خــاص و ویژگــی هــای 
ــاد  ــاال کار کــرد زی ــوژی ب ــا تکنول ــردی ب دیگــر، در برنامــه هــای کارب

تــری دارد.

اســتحکام کششــی پارچــه هــای اسپســربا انــدازه گیــری مقاومــت 
پارچه در برابر نیروهای کششــی ناشــی از پیش اســترس و بارهای 
خارجــی ســنجیده مــی شــود و میــزان نیــروی کششــی مســتقیم 

هــای حلقــوی تــاری از نظــر گیــج و میلــه ســوزن انجــام میگیــرد مــی 
ــا اشــکال متفــاوت تولیــد کــرد. تــوان پارچــه هــای اسپیســر ب

از ســوی دیگــر توجــه بــه ایــن نکتــه قابــل اهمیــت اســت کــه تنــوع 
پارچــه هــای تولیــد شــده در ایــن سیســتم زیــاد بــوده و ایــن موضــوع 

در تولیــد پارچــه هــای اسپیســر حائــز اهمیــت اســت.
بافــت هــای حلقــوی در حقیقــت تشــکیل یــک ســاختار نســاجی 
)منســوج( از طریــق ایجــاد حلقــه از نــخ هــا مــی باشــد کــه در ایــن 

مــورد دو ســاختار تــاری و پــودی وجــود دارد.

حــال مــا قصــد داریــم کــه در پژوهــش حاضــر بــا بررســی ســاختار و 
کاربــرد پارچــه هــای اسپیســر و همچنیــن تکنولــوژی تولیــد آن هــا، 
ــه پارچــه هــای اسپیســر  ــم کــه چگون ــن ســواالت پاســخ دهی ــه ای ب
امــروزه، نیازهــای مــا را در امــور مختلــف اعــم از پزشــکی، نظامــی و 
... برطــرف مــی کننــد. و اینکــه تکنولــوژی تولیــد ایــن الیــاف چگونــه 

مــی باشــد.

۲- ساختار پارچه های سه بعدی
پارچــه هــای ســه بعــدی دو جــداره، ترکیبــی از دو الیه پارچه حلقوی 
بافــت مجــزا هســتند کــه توســط الیــه هــای از مونوفیامنــت هــا بــه 
ــه میانــی در ایــن پارچــه هــا  ــد. وجــود الی یکدیگــر متصــل شــده ان
باعــث ایجــاد خصوصیــات منحصــر بــه فــردی در منســوجات شــده 

اســت.

پارچــه هــای ســه بعــدی را مــی تــوان بــر اســاس پروســه بافــت و 
ســاختار بــه پارچــه ســه بعــدی ســاده، چنــد الیــه و قائــم طبقــه 

بنــدی نمــود.
یــک پارچــه اسپیســر تثبیــت شــده دارای اتصاالتــی بــا زاویــه بــر روی 
شکل ۳( ساختارزیگزاگ و مستطیلی برای پارچه اسپیسربــرش اســت. بــرای حصــول بــه مقاومــت بهتــر در برابــر فشــار و یــا 

شکل۲( پارچه اسپیسر با اتصاالت مستقیم و متقاطع
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در  اســت  کــه ممکــن  الیــاف  بــرای شکســتن  نیــاز  مــورد 
جهــت پیــچ و تــاب و پــر شــدن مــواد باشــد، بررســی مــی 

شــود.

ازخــواص مكانيكــي قطعــی پارچــه هــای اسپســرمی تــوان به 
مقاومــت كششــی، مقاومــت دربرابــر پارگــی و ســختی آن 
اشــاره نمــود. ســه جهــت اصلــی در مــورد پارچــه اسپیســردر 

یــک سیســتم مختصــات X ،Y و Z تعییــن مــی شــود.
 Y پارچــه، محــور X نشــان دهنــده جهــت عرضــی  محــور 
جهــت طولــی پارچــه ومحــور Z نشــان دهنــده جهــت عمودی 

پارچــه یــا پارچــه دیــوار اســت.

اشــکال ســه بعــدی بــرای پارچــه اسپیســر شــامل دو پارچــه 
قســمت پایینــی و باالیــی اســت کــه بــه طــور همزمــان بافتــه 
شــده و پارچــه دیــوار کــه اتصــال بیــن آن هــا را ایجــاد نمــوده 
و ضخامــت آن نیــز بســته بــه کاربــرد آن تعییــن مــی شــود. 
طراحــی و ســاخت پارچــه هــای بافتــه شــده، روش هــای 
تولیــد آن هــا تعییــن مــی کنــد کــه بــر خــواص محصــول 

نهایــی چــه تأثیــر بگــذارد )شــکل ۴ و 5(.

پارچه های دو جداره سه بعدی در قسمتهای مختلف یک 
خودرو اعم از روکش صندلی، داشبورد، سقف و درب های 

خودرو و قسمت های مشابه دیگر استفاده می شود.

شــکل ۶( ســاختار هندســی پارچــه اسپیســر در مقطــع عرضــی الیــه باالیــی 
بــه الیــه پایینــی باضخامــت و فاصلــه تعییــن شــده وصــل شــده اســت.

در پارچــه هــای ۳ بعــدی میتــوان بــا اســتفاده از ارتفــاع متغیــر اتصــاالت، 
پارچــه هایــی بــا ضخامــت متفــاوت ســاخت )شــکل ۷ و ۸(. در ســاختارهای 
 X نســبت قابــل توجهــی بــه ابعــاد Z پارچــه ســه بعــدی ضخامــت یــا بعــد

و Y دارد.

۳- کاربردهای پارچه های اسپیسر
۱- در اتومبیل

پارچــه هــای دو جــداره ســه بعــدی در قســمتهای مختلــف یــک خــودرو 
اعــم از روکــش صندلــی، داشــبورد، ســقف و درب هــای خــودرو و قســمت 
هــای مشــابه دیگــر اســتفاده مــی شــود. در ایــن میــان صندلــی خــودرو 
نقــش مهمــی در احســاس راحتــی افــراد بــه منظــور جــذب رطوبــت بــدن 
ایجــاد مــی کنــد. از ایــن رو ایــن پارچــه هــا توانســته انــد جایگزیــن بســیار 
مناســبی بــرای فــوم هــای پلــی اورتــان بــه عنــوان الیــه گــذاری در صندلــی 

خــودرو شــوند.
در روکــش صندلــی هــای اتومبیــل چنــد فاکتــور بســیار مهــم مــد نظــر 

اســت:
الــف( از نظــر رنــگ و ســاختار ظاهــر، زیبــا باشــد و دارای پتانســیل ایجــاد 

طــرح هــای کوچــک و چنــد رنگــی باشــد
ب( نرم و راحت بود. شکل ۴

شکل ۶شکل ۵
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پارچه های اسپیسر در ترمیم استخوان ها و در جراحی 
نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بانداژهای تولید شده با 
ساختار اسپیسر نیز در بهبود تورم مزمن سیاه رگ و غدد 

لنفاوی مؤثر می باشد.

شــود. بــه عــاوه بــا ایجــاد صندلــی اتومبیــل بــا ایــن ســاختار 
ــد، بازیافــت محصــوالت در انتهــای عمــر مفیــد آن هــا  جدی

آســان خواهــد بــود.

۲- در پزشکی
پارچــه هــای اسپیســر بــه واســطه توزیــع بســیار یکنواخــت 
فشــار و نــرخ مطلــوب انتقــال مایعــات، پایــه اول در توســعه 
هــای  پارچــه  مــی دهنــد.  را تشــکیل  پزشــکی  منســوجات 
اسپیســر در بهبــود زخــم هــای مزمــن کــه کاهــش فشــار بــه 
قســمت جراحــت دیــده حائــز اهمیــت بــه کار گرفتــه مــی 

شکل ۷

شکل 8

ج( در یک نگاه شبیه پارچه های بافته شده باشد.

پارچــه هــای اسپیســر و  تولیــد  بــه کار رفتــه در  بــه دلیــل تکنولــوژی 
امــکان اســتفاده بیشــمار از میلــه راهنمــا بــرای ایجــاد طــرح هــای جالــب 
و قابلیــت بافــت یــک رنــج از انــواع نــخ هــا، امــکان دســتیابی بــه تمامــی 
ایــن مــوارد وجــود دارد. بــه عــاوه ســیرکوله شــدن هــوای موجــود در بیــن 
الیــه هــای موجــود در ایــن نــوع پارچــه هــا موجــب احســاس راحتــی در 
نشســتن شــده و بــا جــذب فشــار و ایجــاد یــک تهویــه دائمــی و ثابــت از 
عــوارض نشســتن طوالنــی مــدت بــر روی ایــن صندلــی هــا کاســته مــی 
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شــود.
تحقیقــات منتشــر شــده حاکــی از کاهــش فشــار اعمــال 
بــه  بــه هنــگام  بــر قســمت هــای مختلــف بیمــار  شــده 
پشــت خوابیــدن بــا اســتفاده از ایــن منســوجات بــه میــزان 
بیــش از ۲5 درصــد مــی باشــد؛ بنابــر ایــن احتمــال ایجــاد 
زخــم هــای بســتر در خــال بســتری شــدن طوالنــی مــدت 

بیمــار در بیمارســتان کمتــر مــی گــردد.

در  و  هــا  اســتخوان  ترمیــم  در  اسپیســر  هــای  پارچــه 
جراحــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. بانداژهــای 
تــورم  بهبــود  نیــز در  بــا ســاختار اسپیســر  تولیــد شــده 
مزمــن ســیاه رگ و غــدد لنفــاوی مؤثــر مــی باشــد. کاربــرد 
دیگــر ایــن نــوع پارچــه هــا در صنعــت پزشــکی اســتفاده از 
ــا پوســتی اســت. مــورد  آن در سیســتم درمانــی جلــدی ی
دیگــر کاربــرد ایــن منســوجات در بخــش ارتوپــدی اســت.

۳- لباس های ورزشی
ــی  ــه صــورت جهان ــف ب همــواره تعــداد ورزش هــای مختل
افزایــش مــی یابــد، بنابــر ایــن تقاضــا بــرای کفــش و لبــاس 
ورزشــی مناســب نیــز رو بــه فزونــی اســت. در تمامــی ایــن 
لبــاس هــا بایســتی همــواره کســب باالتریــن میــزان راحتــی 
از نظــر دمــا و رطوبــت در نظــر گرفتــه شــود. پارچــه هــای 
اسپیســر بــه دلیــل وزن ســبک، حجــم بــاال، فنــری بــودن 
و قابلیــت شستشــو بــه عنــوان جانشــینی بــرای فــوم هــای 
چنــد الیــه در کفــش هــای ورزشــی کاربــرد زیــادی دارنــد.

در پارچــه هــای اسپیســر تولیــد شــده، بــه دلیــل داشــتن 

 پارچه های اسپیسر به دلیل وزن سبک، حجم باال، فنری بودن و 
قابلیت شستشو به عنوان جانشینی برای فوم های چند الیه در 

کفش های ورزشی کاربرد زیادی دارند.

الیــه هــای متفــاوت مــی توانــد خــواص متفاوتــی را ارائــه دهــد، بــه طــور 
مثــال الیــه نزدیــک بــه پوســت مــی توانــد هیدروفــوب باشــد، الیــه وســطی 
قابلیــت نفــوذ پذیــری دارد و بــه عنــوان منتشــر کننــده عمــل مــی کنــد، 
الیــه خارجــی نیــز مــی توانــد هیدروفولیــک )آب دوســت( باشــد بدیــن 

ــی جــذب و بخــار مــی شــود. ــرژی حرارت وســیله ان

ایــن پارچــه هــا بــا توجــه بــه دارا بــودن قابلیــت نفــوذ و خــروج هــوا در هنگام 
ورزش، در تولیــد کفــش هــای ورزشــی بســیار مناســب مــی باشــند. ایــن 
کفــش هــا بــا توجــه بــه قابلیــت بازگشــت پذیــری آنهــا پــس از اعمــال نیــرو، 
از انعطــاف پذیــری و نرمــی خاصــی برخــوردار مــی باشــند. ضمــن اینکــه از 
لحــاظ وزن و راحتــی نیــز قابــل مقایســه بــا انــواع دیگــر کفــش هــا نیســتند.

۴- در صنایع نظامی
مدیریــت رطوبــت و انتقــال گرمــا از بــدن بــه درون لباس مهمترین موضوع 
در طراحــی لبــاس بــه خصــوص در پارچــه هــای کاربــردی ماننــد لبــاس هــای 
حفاظتــی و یــا پوشــش هایــی کــه در شــرایط محیطــی گــرم اســتفاده مــی 
شــوند بــه شــمار مــی آیــد. اگــر چــه بیشــتر پارچــه هــای حفاظتــی شــامل 
ــرای ایمنــی بیشــتر تولیــد مــی  ــه( ب حفاظــت بالســتیک )جلیقــه ضــد گلول
شــوند امــا از آنجایــی کــه ایــن نــوع لبــاس هــای حفاظتــی توســط الیــه 
هــای ضخیــم بخــش اعظمــی از بــدن را پوشــش مــی دهنــد ســبب ایجــاد 
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 مزیت پارچه دو جداره سه بعدی برای 
کاربرد در منسوجات نظامی، مقاومت 

حرارتی باال، مقاومت سایشی باال، داشتن 
راحتی حرارتی ورطوبتی باالجهت تنظیم 

درجه حرارت ومیزان رطوبت بدن

مشــکات جــدی ناشــی از انتقــال رطوبــت از بــدن بــه محیــط و در 
نتیجــه اختــال در امــر راحتــی شــده اســت.

ــردی در ایــن زمینــه  یکــی از بیشــترین ســاختارهای پیشــرفته کارب
اســتفاده از پارچــه هــای دو جــداره ســه بعــدی اســت. مزیــت ایــن 
پارچــه هــا بــرای کاربــرد در منســوجات نظامــی، مقاومــت حرارتــی 
بــاال، مقاومــت سایشــی بــاال، داشــتن راحتــی حرارتــی و رطوبتــی 
باالجهــت تنظیــم درجــه حــرارت و میــزان رطوبــت بــدن و هچنیــن 
قابلیــت اضافــه کــردن خصوصیــات نظیــر دفــع آب، ضــد آتــش 
گازهــای  برابــر  در  محافظــت  مثــل  دیگــر  محافظتــی  خــواص  و 

شــیمیایی و مضــر مــی باشــد.

۵- ژئوتکســتایل، مهندســی راه و ســاختمان و حفاظــت محیــط 
زیســت

ژئوتکســتایل شــامل مــواد نســاجی قابــل نفــوذی کــه در مهندســی 
 ... و  خــاک  تقویــت  فرســایش  کنتــرل  ماننــد  ســاختمان  و  راه 
طراحــی مــی شــود. در ایــن پارچــه هــا بــا ایجــاد دو الیــه خارجــی بــا 
ســاختارهای کامــا متفــاوت از قبیــل یــک شــکل مشــبک قابلیــت 
ــد. یــک  ــه وجــود مــی آی ــی در جــذب آلودگــی هــا در آن هــا ب باالی
کاربــرد ویــژه حفاظتــی پارچــه هــای اسپیســر تهیــه شــده از پلــی 
اورتــان در سیســتم فیلتراســیون عمــودی اســت کــه بــرای کاربــرد در 
مــوارد ســاختمانی اســت کــه مــی توانــد در مقابــل یــک ســاختمان و 

آب قــرار بگیــرد و ســپس آب موجــود را تخلیــه کنــد.

۶- در صنایع عمران و ساختمان سازی
اســتفاده از پارچــه هــای اسپیســر بــا الیــاف و هندســه مناســب در 
مقایســه بــا سیســتم رایــج و قدیمــی اســتفاده از فــوالد یــا نــخ هــای 
تقویــت کننــده ســیمان کارایــی کامپوزیــت ســیمان را تــا حــد زیــادی 
بهبــود مــی بخشــند. و ایــن بــه دلیــل اتصــال محکــم تــر قالــب هــای 

پارچــه- ســیمان اســت.

۴- تکنولــوژی و ماشــین آالت تولیــد پارچــه هــای 
ســه بعــدی

۱- تکنولوژی
ادامه حيات صنايع توليدي در گرو تامين نيازهاي متنوع و خاص 
زمره  در  بافي  حلقوی  صنايع  باشــد.  مي  كاال  كنندگان  مصرف 
هماهنگ ترين بخش های صنايع نساجی در تامين نياز خاص 
توليدات  ساير  با  بتواند  كه  خاص  منسوجات  كنندگان  مصرف 

براساس قابليت هاي فني و اقتصادي رقابت نمايند، مي باشد. 
اين منسوجات بسیار متنوع را مي توان با ايجاد تغييرات بر روی 

ماشين آالت بافندگي حلقوي تاری توليد نمود.
و  تاري  روش،  دو  به  حلقه  به  نخ  تبديل  با  حلقوی  منســوجات 
بر حسب سه  تاري  حلقوی  های  پارچه  مي شوند.  بافته  پودي 
نقطه نظر قابل طبقه بندي ميباشند. در روش اول، طبقه بندی 
بــر حسب نوع ماشين آالت بكار بــرده شــده تحت عناوين تريكو 

و راشل تعريف مــی گردد.

در نوع تريكو تعداد كم سوزن های بافت سبب توليد پارچه با 
ساختار ساده مي شود؛ اين در حالي است كه نوع راشل پارچه 
با ساختارهاي بسيار پيچيده تری را توليد مي نمايد در نوع راشل 
نرخ توليد بــه واسطه زياد بودن تعداد سوزن ها و استفاده از نخ 
های ظريف نسبت به تريكو، كمتر است. نوع راشل عموماً جهت 

بافت پارچه های اسپيسر دو رو پرزدار بكار گرفته میشــود.

هاي  ميله  تعداد  اساس  بر  ساختار  بندي  طبقه  دوم  روش  در 
راهنما و دسته نخ های بكار گرفته شده تعریف مي گردد. افزايش 
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ابعادی منسوج به  تعداد ميله هاي راهنما سبب افزايش ثبات 
واسطه افزايش تراكم حلقه ميشــود.

پارچه های اسپیسر حلقوی پودی:
ماشــین آالت حلقوی پودی دو روي سيلندر با استفاده از حلقه 
نيم بافت و يا تمام بافت جهت متصل نمودن دو اليه ساختار 
اسپيسر بكار گرفته مي شوند. تغييرات در استفاده از مجموعه 
حلقه هاي متصل كننده دو اليه و استفاده از حداقل سه گروه نخ 

در هر رج به شرح زير مورد نياز مي باشد:
۱( نخ سوزن های سيلندر
۲( نخ سوزن های صفحه

۳( نخ اسپيسرمونو فيامنتي

دو روش توليد پارچه های اسپيسر حلقوی بافت پودی كه توسط 
آنوند پيشنهاد شده وجود دارد. در اين روش ها از سوزن های 

پايه كوتاه و بلند با زمان بندی اينترالك استفاده مي شود.

در روش اول حلقه نيم بافت، سوزن هاي پايه كوتاه و بلند صفحه 
و سيلندر متناوبا جهت اتصال دو اليه بكار گرفته میشود.

روش دوم بر اساس بافت دو رو به وسيله سوزن های صفحه و 
سيلندر مي باشد. در اين روش تغذيه كننده با طراحي خاص كه 
دارای دو سوراخ جهت تغذيه دو نخ مجزا مي باشد بكار گرفته 

مي شود.
الزم به يادآوری است كه ماشين های گردباف را نيز مي توان جزء 
گروه ماشين هاي دارای صفحه و سيلندر و ماشين های پرل دو 

سيلندر قرار داد.
پارچه  نوع  دو  توليد  به  قادر  باف  تخت  حلقــوی  هــای  ماشــین 

باشــند: مي  اسپيسر 
۱( دو اليه مجزا با نخ هاي عرضي به يكديگر متصل شده باشند

۲( دو اليه مجزا با پارچه به يكديگر متصل شده باشد

شکل ۹
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از نخ هاي خاب بر روی  با استفاده  و  تر بوده  اول متداول  نوع 
مــی شود.  ايجاد  اليه مجزا  دو  اتصال  و عقب  سوزن هاي جلو 
مــی  پارچه  كننده ضخامت  تعيين  كه  دو سوزن  بين  ما  فاصله 
باشد، ثابت است و بنابراين متغير نمودن فضای مابين دو اليه 

بود. نخواهد  پذير  امكان 

پارچه های اسپيسر حلقوی تاری:
توليد پارچه هاي اسپيسر بر روی ماشين آالت راشل كه شباهت 
بسيار به ماشين آالت تخت باف حلقوی پودی دارند با حداقل 
توانند  مي  كه  مجزا  اليه  دو  است.  پذير  امكان  ميله سوزن  دو 
غير مشابه نيز باشند بوسيله نخ هاي خاب كه تحت نظم خاص 
به يكديگر  اند  به ميله سوزن هدايت شده  از يك ميله سوزن 

متصل ميشــوند.

پارچــه هــای تولیــد شــده بــا ایــن دســتگاه از نــخ هــای مســتقیم در 
جهــت پیچشــی )طولــی( ســاخته شــده اســت کــه بــه دوختــن و در 
کنــار راســت کــردن نــخ هــا در جهــت پــود )متقاطــع( مونتــاژ مــی 
شــوند. در هر دو جهت از پارچه X و Y، نخ ها مســتقیم هســتند، 
در اینجــا بــرای نخهــای بافندگــی تــاری مســتقیم ۰ درجــه و ۹۰ درجــه 

بــرای نــخ هــای پــودی اشــاره مــی شــود.

هاي  ميله  و  رویــی  جلوپــارچه  پايانه  ۱و۲  راهنمای  های  ميله 
راهنماي 5و۶ پايانه عقب پارچه پشتي را بافت مي دهند. میلــه 
راهنمــا ۳و۴ نــخ متصــل کننــده یــا اسپیســر در هــر دو پایانــه بافــت 
می دهند. اين پنج گروه نخ از طريق ميله راهنماهای مربوطه به 
پايانه سوزن ها معرفي مــیشوند و با ديگر گروه های كه بصورت 
رونــد و سبب  بافــت مــی  متناوب تغذيه مي شوند در یکدیگــر 
قرار گرفتن دو اليه مجزا خارجــی در یــک فاصله  معين از يكديگر 

مي شــوند. هر يك از دو ساختار زمينه مي توانند متشكل از نخ 
هاي مختلف از قبيل پلي استر تكسچره و نخ هاي كشسان كه 

بصورت باشند حلقوی تاری با يكديگر بافت رفته باشــند.

نخ هاي خاب در اين نوع منسوجات معموال نخ كشسان بوده كه 
در زيرً ساختارهاي زمينه و در جهات مختلف قرار گرفته و قابليت 
منسوجات  نوع  اين  در  را  پذيري  برگشت  و  فشرده شدن  هاي 
سبب ميشوند. وجــود نــخ هــای کشســان در بافــت پارچــه باعــث 
کشســانی شــدن آن مــی شــود. پارچــه هــا حلقــوی تــاری انعطاف 

پذيري بيشتري نسبت به هم نوع حلقوی پــودی خوددارنــد.

ماشین آالت بافت پارچه های سه بعدی
امــروزه ســه تکنولــوژی اساســی وجــود دارد کــه قــادر بــه ســاخت 
.KNITTING, STITCHING AND WEAVING :هســتند D۳ پارچــه هــای

ــی ســه بعــدی حــاوی  ۳D-KNITTED : پارچــه هــای فشــرده بافتن
پارچــه هــای الیــه هــای بــاال و پاییــن و یــک نــخ انعطــاف پذیــر بیــن 
آنهــا در جهــت Z اســت کــه نشــان دهنــده ارتفــاع پارچــه اسپیســر 

مــی باشــد.
۳D-STITCHING ســاختارهای دوخــت ســه بعــدی، یــک فراینــد 
مشــابه بــرای بافندگــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه نتایــج در خــواص 
تقویــت پارچــه در جهــت Z در عملیــات تکمیــل انجــام مــی شــود.

ایــن عملیــات شــامل دوختــن خشــک یــا لمینیــت هــای الیــاف رزیــن 
ــا اســتفاده از ســوزن و نــخ اســت. پارچــه اسپیســر  ــا پاســتیک ب ی
متشــکل از دو الیــه پارچــه جداســت کــه توســط یــک سیســتم نــخ 

بــه یکدیگــر دوختــه مــی شــوند.
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اتصــال   THREAD-LINKING سیســتم 
بســیار قــوی بیــن دو الیــه پارچــه ایجــاد مــی 
کنــد و پــس از پــر شــدن ســاختار توخالــی، 
تثبیــت مــی شــود و یــک ســطح بــا ابعــاد 

ثابــت را تضمیــن مــی کنــد.
توســعه دســتگاه هــای ویــژه ای از ماشــین 
بــه رونــد  امــکان رســیدن  نــوار،  بافندگــی 
از پارچــه هــای اسپســر را  تولیــد جدیــدی 
صنعتــی  روش  در  اســت.  نمــوده  فراهــم 
یــک  در  بافــت  چهــره  بــه  چهــره  تکنیــک 
دو  همزمــان  بافــت  نــوار،  بافــت  ماشــین 
پارچــه اســت کــه بوســیله نــخ هــای دیــواره 
بــه  امــر  وایــن  انــد  بــه هــم متصــل شــده 
تــارو  نــخ  انتقــال  وســیله سیســتم کنتــرل 

پــود اضافــه امــکان پذیــر مــی باشــد. 
انتظــار مــی رود کــه پوشــش نســبی پارچــه 
هــای دیــواره کمتــر از پارچــه هــای زمینــی 
نــخ  بیــن تمــام  بــه علــت درهــم آمیختــن 
هــای پیچشــی و پــود در پارچــه هــای پایینــی 
آمیختــن  درهــم  دیگــر،  طــرف  از  باشــد، 
نخهــا بــا پارچــه هــای دیــواره تــا 5۰٪ از تمــام 

نخهــای تــار و پــود مــی باشــد.

شکل ۱۰( تصویر کلی از بافت پاچه اسپیسر با بافت حوله ای

نخهــای  چگالــی  تفــاوت  از  اجتنــاب  بــرای 
دیــواره و بافــت زمینــه، بافــت ســاده بــرای 
کمتریــن  کــه  اســت  شــده  انتخــاب  آن 
فاکتــور پوششــی را نســبت بــه ســایر بافــت 
ممکــن  حداکثــر  همینطــور  و  دارد  هــا 
ــار و  ــا نخهــای ت آمیختگــی نخهــای اتصــال ب
پــود بافــت زمینــه را بوجــود مــی آورد و در 
یــک بافــت ســاده مــی توانــد، محکمتریــن و 
ســخت تریــن ســاختارهای بافــت را داشــته 

باشــد.
شــمای عرضــی و کلــی ماشــین در شــکل 

)۸( نمایــش داده شــده اســت.

در  شــده  داده  نشــان  بعــدی  ســه  پارچــه 
شــکل ۱۱ از الیــاف شیشــه مقــاوم در برابــر 
اســید و بــاز بــا نخهــای در جهــت صفــر و 
ــخ هــای  ــا ن ــا ۲۴۰۰ تکــس کــه ب ۹۰ درجــه ب
اســتپل پلــی پروپیلــن پوشــیده شــده، بافتــه 
شــده اســت. نــخ هــای تــار از جنــس پلــی 

اســتر ۱۶.۹ تکــس اســت.
نخهــای اتصــال جهــت Z از پلــی اســتر منــو 
بــا ۰.۳ میلیمتــر ســاخته شــده  فیامنــت 
تعــداد ســوزنهای تنظیــم شــده بــرای ایــن 

پارچــه ۶ عــد در هــر اینــچ اســت.

شکل ۱۱
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)شکل ۱۲( نمای کناری از یک دستگاه بافندگی نوار است

ماشین بافت نوار
بافــت  ماشــین  روی  بافندگــی  عملیــات 
نــوار بــا بافــت چهــره بــه چهــره )روبــرو( بــا 
پــود  نگهدارنــده  دو سیســتم  از  اســتفاده 

)۱۲ )شــکل  اســت.  شــده  انجــام 
میلــه شــفت توســط یــک موتــور الکتریکــی 
بــه جلــو رانــده میشــود و حرکــت چرخشــی 
را بــه دهنــه اختصــاص داده شــده و عناصــر 
میکنــد. منتقــل  برداشــت  و  گــذاری  پــود 
دســتگاههای تغذیــه پــود و کنتــرل پودها در 
قســمت بــاالی ماشــین قــرار دارنــد، غلتــک 
خــروج  بــرای  توقــف  مکانیســم  تارشــامل 

پــود مــی باشــد .
نخهــا  و عبــور  ترتیــب عملیــات  در شــکل 

اســت شــده  داده  نشــان 

)۲( نخ تار از غلتک تار عبور داده میشــوند 
و بعــد از یــک چرخــش )5( از بیــن المــل 
پارگــی  در صــورت  کــه   )۶( شــوند  مــی  رد 

تــار باعــث قطــع عملیــات مــی شــود. تمــام 
ایــن هــا بــه طــور مجــزا بــرای همــه تارهــا در 
شــکل دهــی دهنــه مدیریــت مــی شــوند 
)۷( ســپس از شــانه میگــذرد ) ۸( بطــوری 
کــه فــرم و فاصلــه بیــن نــخ هــا را در دهنــه 
حفــظ میکنــد و عملیــات دفتیــن صــورت 
میپذیــرد و پــود بــا ضربــه آن در جــای خــود 

قــرار میگیــرد )۱۰(.

بافندگــی  آالت  ماشــین  از  نــوع  ایــن  در 
باریــک، نــخ پــود در سراســر عــرض کامــل 
مخصــوص  ســوزن  بوســیله  پــود  صفحــه 

اســت. شــده  گذاشــته 
نــخ پــود بــا ســایز مشــخص بوســیله ضامــن 
ســوزن در ســمت راســت لبــه پارچــه و از 
پــود  بــا  واقعــی  بافــت  گــرد  دیگــر  طــرف 

گــذاری بعــدی حاصــل مــی گــردد .

مــی  دهنــه  تشــکیل  پــود  نــخ  رشــته  دو 

دهنــد. مراحــل فرمدهــی ماشــین گردبافــت 
ــا یــک ضامــن ســوزن روی ماشــین بافــت  ب

نــوار صــورت مــی گیــرد .
بــا مراجعــه بــه شــکل ) ۱۳ ( دهنــه بــا درجــه 
۳۲5 ازچرخــش میــل بادامــک اصلــی بــرای 
آمــاده ســازی پــود گــذاری بعــدی بازشــده 
اســت. ایــن عمــل بــا حرکــت ضامــن ســوزن 
جهــت  در  اســت.  شــده  ســازی  همزمــان 
در همیــن  درجــه،  در ۳۲5  شــانه  مقابــل 
زمــان حلقــه رشــته پــود قبلــی زیــر قاشــقک 

ضامــن ســوزن ســر مــی خــورد.

یعنــی  درجــه   ۱۴5 بــه  بافندگــی  ســوزن 
بیشــترین حالــت پیشــروی رســیده وســپس 
شــروع بــه عقبگــرد مــی کنــد همانطورکــه 
در شــکل ۱۲ مشــاهده مــی گــردد. ســوزن 
نگهدارنــده نــخ پــود، حلقــه جدیــد کــه روی 
الیــه پایینــی دهنــه در قــاب ســوزن ۱55 

درجــه دوختــه میشــود میســازد.

۱- چارچوب غلتک های تار 
۲- غلتک های تار 

۳- نخ تار 
۴- وزنه 

5- غلتک عقب برنده 
۶- المل 

۷- صفحه نورد 
۸- منطقه بافت 

۹- شانه 
۱۰ باال برنده 

۱۱- تغذیه نخ کمکی 
۱۲- تغذیه نخ پود 

۱۳- شفت 
۱۴- دهنه 

۱5- قاب ماشین
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شکل ۱۳( حرکت سوزنهای بافت برای شکل دهی به لبه پارچه

اجزای آن شامل:
۱- شانه 

۲- دهانه باالیی اسپیسر 
۳- دهنه پایینی پارچه اسپیسر 

۴- قاب نورد سطح پارچه پایینی 
5- نخ تار شناوردرالیه پاینی پارچه 

۶- نــخ تــار مربــوط بــه اتصــال دوالیــه باالیــی 
و پایینــی پارچــه اسپیســر

نتیجه گیری
همــان طــور کــه توضیــح داده شــد پارچــه 
ســه  هــای  پارچــه  همــان  اسپیســر  هــای 
بعــدی دو جــداره، ترکیبــی از دو الیــه پارچــه 
حلقــوی بافــت مجــزا هســتند کــه توســط 
الیــه هــای از مونوفیامنــت هــا بــه یکدیگــر 
متصــل شــده انــد. وجــود الیــه میانــی در 
ایــن پارچــه هــا باعــث ایجــاد خصوصیــات 
شــده  منســوجات  در  فــردی  بــه  منحصــر 

اســت.

ایــن پارچــه هــا بــه علــت داشــتن ســاختمان 
دو  بیــن  خالــی  فضــای  نیــز  و  بعــدی  ســه 
ســطح پارچــه دارای خصوصیــات متنوعــی 
نظیــر گــردش هــوای کافــی داخــل پارچــه، 
پــس  نظیــر  بــی  پذیــری  برگشــت  قابلیــت 
رطوبــت  جــذب  قابلیــت  نیــرو،  اعمــال  از 
بــه داخــل ســاختمان پارچــه، نفوذپذیــری 
هــوا، مقاومــت فشــاری مطلــوب، ســبکی 
و ...مــی باشــند همیــن امــر باعــث کاربــرد 
آن در صنعــت و صنایــع نظامــی و پزشــکی 
وژِئوتکســتایل، عمــران، لبــاس ورزشــی و...

شکل ۱۴ ( شمای هندسی نخهای تار در طول بافت پارچه ۳ بعدی
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شکل ۱۵( عناصر بافت ترتیب داده شده در جهت مختصات X , Y ,Z در یک ماشین متفاوت بافت نوار:

شــکل ۱۶( یــک پیــش شــرط اولیــه بــرای دســتگاه بافندگــی عریــض )VAN DE WIELE( پــس 
ازتغییــر بــرای بافــت پارچــه اسپیســر

شــده اســت.

منابع
۱. اســامیان، زهرا)۱۳۸۶(. بررســی و مدلســازی 
پارچــه هــای اسپیســر.  رفتــار فشــاری عرضــی 
نامــه  پایــان  اصفهــان:  صنعتــی  دانشــگاه 
کارشناســی ارشــد مهندســی نســاجی، اســاتید 
راهنمــا: دکتــر محمــد قانــع و دکتــر محمــد شــیخ 

زاده

۲. عــرب زاده،فــروغ السادات)۱۳۸۸(.بررســی و 
مدلســازی رفتــار پارچــه هــای اسپیســر در برابــر 
ضربه.دانشــگاه صنعتــی اصفهان،پایــان نامــه 
کارشناســی ارشد،اســتاد راهنما:محمــد شــیخ 

زاده،

راحتــی  بررســی  لیــا)۱۳۹۴(.  غامــی،   .۳
ترموفیزیولوژیکــی در پارچــه هــای ســه بعــدی. 
پایــان  قزویــن،  کار  عالــی  آمــوزش  موسســه 
ــر  نامــه کارشناســی ارشــد، اســتاد راهنمــا: دکت

نــژاد شــریف  فرشــید 

مــدل  و  بررســی  احســان)۱۳۹۰(.  قربانــی،   .۴
ســازی خصوصیــات مکانیکــی و راحتــی پارچــه 
هــای اسپیســر حلقــوی بــا اســتفاده از شــبکه 
پایــان  اصفهــان،  صنعتــی  دانشــگاه  عصبــی. 
نامــه کارشناســی ارشــد، اســتاد راهنمــا: محمــد 

ذره بینــی اصفهانــی

 BRUER, SH.M., POWEL, N., SMITH .5
 ,G., "THREE- DIMENSIONALLY KNIT
 SPACER FABRICS: A REVIEW OF
 PRODUCTION TECHNIQUES AND
 APPLICATIONS ", J . OF TEXTILE
 AND APPAREL, TECHNOLOGY AND

,۲۰۰5  ,۴.MANAGEMENT ., VOL

۱- غلتــک نــخ تــار دیــواره ۲- غلتــک نــخ تــار پایینــی ۳- بــاال برنــده نــخ ۴- میلــه نگهدارنــده 
5- غلتــک هــای جــدا ۶- حمــل کننــده نــخ ۷- دســتگاه تنظیــم شــیب ۸- میلــه چکشــک ۹- 
نــورد پارچــه الیــه پایینــی ۱۰- نــورد پارچــه دیــواره ۱۱- متوقــف کننــده حرکــت تــار۱۲- متوقــف 
کننــده حرکــت نــخ هــای باالیــی ۱۳- متوقــف کننــده حرکــت نــخ هــای پایینــی ۱۴- شــانه 
۱5- ریپیــر ۱۶- پارچــه بافتــه شــده اسپیســر ۱۷- ریــل باالیــی پارچــه ۱۸- ریــل پایینــی پارچــه 

۱۹- بــاال برنــده اضافــه چلــه ۲۰- غلتــک بــاال برنــده چلــه

۱-مخزن برق پود
۲-هدایتگر پود 

 Z۳-جهت مختصات نورد
 X ۴-جهت مختصات شانه

 YوX5-جهت مختصات نگهدارنده پود
 X۶-جهت مختصات سوزن گردبافت

۷-پارچه های سه بعدی

▲
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طراحی سازماین، منودار 

واقعیت ها و اهداف 

سازماین

ســاختار ســازمانی ابزاری بســیار قدرتمندی است که می 
تواند سازمانها و مدیران را در انجام ماموریتها و وظایف 
یــاری نمایــد. بحــث ســاختار ســازمانی  تعریــف شــده 
ــر از یــک ســاختار و نمــودار  بســیار گســترده و پیچیــده ت
ســازمانی اســت ،در یــک ســاختار ســازمانی مــی بایســتی 
بــا هوشــمندی بــه مباحــث ســازماندهی ، نــوع وظایــف 
حــال و آتــی ســازمان ،افــق و چشــم انــداز ســازمان ، رفتــار 
و فرهنــگ ســازمانی و نــوع محیــط ســازمان توجــه جــدی 

نمــود.

تالیف:مهندس امیررضا باودار

در جهــان امــروز کــه همــه چیــز بــا ســرعت زیــادی در حــال تغییــر 
اســت ، طراحــی ســازمانی فعالیــت مســتمر روزانــه ای اســت کــه 
مدیــران اجرایــی را خــواه مدیــر یــک شــرکت باشــد و خــواه مســئول 
اداره یــک تیــم کوچــک ، بــه چالــش مــی کشــد. عوامــل مهمــی 
همچــون جهانــی شــدن و و رقابــت در ســطح جهانــی ، خصوصــی 
ســازی و مقــررات زدایــی ، فنــاوری از اهــرم هــا و عوامــل محــرک 
ارزیابــی مجــدد و پیوســته فعالیــت ســازمانها محســوب مــی شــوند.

اهــداف ســازمانی ، وظایــف و مســئولیتها ، رده تصمیــم گیرنــدگان 
و ســاختار ارتباطی در ســازمان از مهمترین علل طراحی میباشــند 
و هــر گونــه طراحــی ســازمانی بایــد وظیفــه بــزرگ و عمــده ســازمانی 
را بــه وظایــف کوچکتــر در زیرمجموعــه تقســیم کــرده )کل بــه جــز( 
ــا هــم هماهنــگ  ــد ب ــر بای و همچنیــن ایــن مجموعــه هــای کوچکت
ــه وظیفــه  ــر ب ــه طــور کارآمــد و موث ــا هــم ، ب ــا متناســب ب شــوند ت
بزرگتــر خــود عمــل کرده)جــز بــه کل( ویــا بــه اهــداف ســازمانی نایــل 

شوند.

واکنــش هــای اجرایــی، شــکل هــای جدیــدی از طراحــی ســازمانی 
را همچــون ســلولی ،شــبکه ای ،مجــازی ،پیوســته ،پیمانــه ای و 
یــا آنگونــه نــام نهــاده انــد ماکارونــی را پدیــد مــی آورنــد. شــکلهای 
جدیــد ســازمانها ،کارآمــدی و موثربــودن راهکارهــای قدیمــی را بــه 

چالــش مــی کشــد.

مســتمر  فرآینــد  یــک  ســازمانی  طراحــی 
اجرایــی اســت کــه در برگیرنــده تغییــرات 
ــز تغییــرات در  ــاه مــدت و روزمــره و نی کوت
مقیــاس هــای کان تــر و دوره ای اســت. 
طراحــی ســازمانی تحــت تاثیــر پنــج گام 
محیــط  و  اســتراتژی   ، اهــداف  اصلــی 
ســازمان ، ســاختار، فرآینــد و کارکنــان و 
و  اســت  کنتــرل  و  هماهنگــی  همچنیــن 
ــوان  ــرای چگونگــی طراحــی ســازمان میت ب
از روش پــردازش اطاعــات بــا رویکــرد گام 
بــه گام بهــره جســت ، بدیــن صــورت کــه 
در هــر مرحلــه ، اجــزای اساســی زیربلــوک 
هــای تشــکیل دهنــده هــر ســازمان طــی 
فرآینــدی ارزیابــی و نیــز برنامــه ریــزی بــرای 

تغییــر معیــن میگــردد.
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بــرای ســهولت و نشــان دادن اســتمرار رویکــرد، اجــزای هــر 
جــز ســاختاری بــر روی نمودارهــای دو بعــدی ترســیم میشــود 
کــه بــه وضــوح گزینــه هــای مدیریتــی را نمایــش مــی دهــد. 
ایــن نمودارهــا بــه گونــه ای بــه هــم گــره خــورده انــد کــه در 
آن ، بخــش خاصــی از محیــط هــر نمــودار بــا ربــع مشــابه آن 
در نمودارهــای دیگــر مطابقــت دارد. بدیــن صــورت میتــوان 
ــان اجــزای ســازنده طــرح ســازمانی را مجســم کــرده  روابــط می
و بــه آســانی نقاطــی را کــه بــا طــرح ســازمانی مغایــرت دارنــد ، 
مشــخص نمــود. ایــن مغایرتهــا ، نشــان دهنــده عــدم ترتیــب 
و آرایــش درون اجــزای ســازمان اســت کــه بــه زوال و تباهــی 
میــزان کارآمــدی و موثــر بــودن شــرکت و تشــکیات منجــر مــی 

شــود.

کــردن  اجرایــی  بــرای  آغازینــی  نقطــه  تناســب  عــدم  مــوارد 
طراحــی  فرآینــد  موتــور  هــم  هــا  مغایــرت  و  اســت  تغییــرات 
ســازمانی انــد. بنابرایــن مــی تــوان بــا اســتفاده از نمودارهایــی 
کــه بــرای هــر جــز طراحــی فراهــم شــده، موقعیــت جــاری هــر 
ســازمان را مجســم کــرده و ســپس حرکــت بــه نقطــه مطلــوب 
و هــدف مــورد نظــر غایــی را مشــخص نمــود و از ایــن طریــق 
جایــی را کــه اکنــون در آن قــرار داریــد و جایــی کــه مــی خواهیــد 
ســازمان در فضــای طراحــی ســازمانی قــرار گیــرد را مشــاهده 

کــرد.

ــی اهــداف  تعریــف و مشــخص کــردن حــوزه ســازمانی و ارزیاب
ســازمانی گام نخســت در طراحــی ســازمانی اســت. هــدف از 
مدیریــت، بهــره وری ســت و آنــرا میتــوان بــا شــاخص میــزان 
روی  بــر  اولیــه  تمرکــز  ســنجید.کارایی  اثربخشــی  و  کارایــی 
ورودی هــا، اســتفاده از منابــع و ورودی هاســت. اثربخشــی 
تمرکــز بیشــتر بــر روی بازدهــی هــا و خروجــی هــا ، محصــوالت 
ــه ای کــه از نمــودار ایــن  ــا خدمــات و درآمدهاســت. چهارگون ی
،کارآیــی  وری  بهــره  عــدم  شــامل  آیــد  مــی  بدســت  بعــد  دو 

،اثربخشــی و بهــره وری اســت.

گام دوم در دو بخــش اســتراتژی کــه همــان عملیاتــی کــردن 
اهــداف کارآیــی و اثربخشــی اســت و بــا دو بعــد بهــره بــرداری و 
جســتجوگری نمودار بدســت آمده شــامل ربع های واکنشــگر، 
محیــط  همچنیــن  و  اســت  تحلیلگــر  جســتجوگر،  مدافــع، 
کــه دربرگیرنــده هــر عامــل خــارج حــدود مــرزی واحــد تحلیــل 
ســازمان اســت کــه ایــن عوامــل میتواننــد شــامل مشــتریان، 
رقبــا ، تامیــن کننــدگان ، بــازار مالــی و نظــام سیاســی باشــند. 
ــزان  ــوان از دو بعــد می ــط یــک ســازمان میت ــرای تشــریح محی ب
پیچیدگــی و میــزان غیرقابــل پیــش بــودن اســتفاده کــرد کــه 

شــامل محیــط آرام، متغیــر، متاطــم و آشــفته اســت.

تعریف و مشخص کردن حوزه سازمانی و ارزیابی 
اهداف سازمانی گام نخست در طراحی سازمانی 

است. 

گام  ایــن  در  اســت.  هــدف  بــه  رســیدن  ابــزار  کــه  اســت  ســاختار  ســوم  گام 
تبــادل  و  جغرافیایــی  توزیــع  نحــوه  و  ســازمانی  پیچیدگــی  و  ترکیب)چیدمــان( 
ــده سلســله مراتــب  ــرد. چیدمــان نشــان دهن ــرار مــی گی دانــش مــورد بررســی ق
مسئولیتهاســت و بــه طــور کلــی بیانگــر نمــودار ســازمانی اســت، کــه ربــع هــای آن 
چیدمــان ســاده، وظیفــه ای، بخشــی، ماتریســی اســت. پیچیدگــی ســازمانی هــم، 
تفکیــک افقــی و عمــودی مدیریــت وظایــف و مســئولیت هــا در شــرکت اســت و 
بــه چگونگــی تجزیــه چیدمــان شــرکت بــه زیــر مجموعــه هــای کوچکتــر مــی پــردازد 

کــه تقریبــا ارتفــاع و عــرض سلســله مراتــب اســت.

دو بعــد منابــع یابــی بهینــه و پاســخ دهــی محلــی مرجــع تحلیــل شــرکت هــا بــرای 
اینکــه بتواننــد کارهــای خــود را در کشــورها و ســایر نواحــی جغرافیایــی هماهنــگ 
کــرده و نیــاز روز افــزون بــه توســعه اقتصــاد محــور را بــرآورد ســازند، میباشــد و مــی 
تــوان بــه ربــع هــای عرضــه جهانــی، بیــن المللــی، چنــد ملیتــی ، فراملیتــی تقســیم 
نمــود. همچنیــن پــردازش اطاعــات و تبــادل دانــش مهــم عوامــل بــرای رســیدن 
بــه هــوش تجــاری هســتند کــه دو بعــد تکیــه بــرIT و مجــازی ســازی باعــث بوجــود 

آمــدن ربــع هــای ارتباطــات ضــروری، مطلــع، ســلولی و شــبکه ای اســت.

درگام چهــارم ، در وهلــه اول بــه طراحــی وظایــف و مســئولیت ، ســپس بــه تعــداد 
کارکنــان و مهارتهایشــان و در نهایــت بــه ســبک رهبــری مدیریــت ارشــد و جــو 
حاکم)رفتــار ســازمانی( پرداختــه مــی شــود. در نهایــت گام پنجــم کــه بــه طراحــی 
هماهنگــی، کنتــرل و سیســتم هــای اطاعاتــی بــرای مدیریــت ارتباطــات بیــن 
ــان امــور  ــه تســهیل جری ــن امــر ب ــردازد کــه ای بخــش هــای مختلــف ســازمان میپ
در میــان اجــزای ســازمانی کمــک کــرده و منجــر بــه حرکــت در مســیر اهــداف 

اســتراتژیک مــی گــردد.

ارزیابــی  بــه  منجــر  اول  وهلــه  در  پنجگانــه  هــای  گام  سیســتماتیک  پیگیــری 
وســنجش طراحــی فعلــی و جــاری ســازمان گردیــده ، همچنیــن مــوارد دارای عــدم 
تناســب را مشــخص و تعریــف کــرده کــه موجــب همراســتا شــدن اجــزا و رســیدن 
بــه اهــداف ســازمانی مــی شــود و در نهایــت واکنــش ســازمان را نســبت بــه اصــاح 

اجــزای درون ربــع مشــابه فضــای طراحــی ســازمانی مشــخص مینمایــد.
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