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سرمقاله
 

در آستانه بهار زیبا و سبز هستیم اما روی صنعت نساجی در جهان سیاه
است که سر بلند کند و به روی زیبا و صبور بهار نگاهی از سر شوق

بیندازد. آخر صنعت نساجی در سال ۲۰۲۱ هنوز هم از جمله آالینده ترین
صنایع در دنیاست و بیشترین آسیب های زیست محیطی را به منابع

آبی و طبیعت میزند. 
 

در دهه گذشته به ویژه چند سال گذشته اغلب کشورهای توسعه یافته و
برندهای تراز اول جهان با سرعت خیره کننده ای در حال نوآوری و پاکیزه
ساختن طبیعت و محیط زیست از آلودگی های صنعت نساجی هستند
و هر روز خبرهای بسیار امیدوارکننده ای از اقصی نقاط جهان در این باره

میشنویم. 
 

اگر تا ۱۰ سال پیش تولیدات سبز و پایدار و دوستدار محیط زیست یک
انتخاب بود امروزه و در سال ۲۰۲۱ یک ضرورت مطلق است و باید به آن

عمل کنیم.  در حال حاضر شرکت های معتبر دنیا و کشورهای توسعه
یافته در بخش نساجی اقدامات زیادی را در این راستا انجام میدهند که
از جمله آنها می توان به تولید نخ های فرش از تورهای ماهیگیری و زباله
های دریایی ، تولید نخ های صد درصد تخریب پذیر در طبیعت ، مقابله
با گرایش ناپسند فست فشن، توسعه باورنکردنی فناوری چاپ دیجیتال
و جایگزینی آن با روش های رایج رنگرزی در صنعت نساجی به منظور

کاهش آلودگی آب تا ۸۰ درصد، تولید پنبه های ارگانیک، توسعه

استاندارهای نساجی مرتبط با محیط زیست و حتی تامین برق کارخانه از
طریق سلولهای خورشیدی فتو ولتاییک نصب شده روی سقف کارخانه و

تامین برق کارخانه به روشی نو اشاره کرد. 
 

هرچند که هنوز این واژه  ها در بخش های بزرگی از دنیا از جمله خاور
میانه و ایران واژه ها آشنایی نیست و تولیدکنندگان به آن اهمیتی نمی

دهند اما به زودی این موج به صنعت نساجی ما نیز خواهد رسید.
صنعت نساجی ایران در این بخش متاسفانه بسیار  ضعیف است. برای

اثبات این مساله همین بس که تعداد گواهی نامه های تولید پایدار و

سبز در کشور همسایه ترکیه و ایران را مقایسه کنیم . 
 

تعداد واحدهای دارای استاندارد ۱۰۰ اکوتکس در ترکیه :  ۱۶۰۰ واحد 
 تعداد واحدهای دارای استاندارد ۱۰۰ اکوتکس در ایران:  ۲۰ واحد! 

 
در بهار طبیعت تصمیم بگیریم در سال نو گامهای جدیدی برای تولید
سبز و آسیب کمتر به طبیعت در صنعت نساجی و فرش ماشینی
برداریم چرا که این طبیعت و کره زمین تنها متعلق به ما و نسل ما

نیست و فرزندان و دلبندان ما به زودی وارث طبیعتی خواهند بود که ما

برایشان معیا کرده ایم. این دیگر یک شعار نیست و آثار بی توجهی های 
 تمام مردم دنیا به طبیعت و محیط زیست به خوبی خود را نشان

میدهد.
 

به امید زمینی سبز تر، هوایی تازه تر و آبی گوارا تر برای همه مردم دنیا!

بهار سبز و روی سیاه صنعت نساجی

بهنام قاسمی - سردبیر



اسفند ۱۳۹۹    شماره ۶۲

در ســال ۲۰۲۰ واژه هــای زیــادی بــه دایــره 
ــه  ــا اضاف ــگاهی دنی ــت نمایش ــت صنع لغ
ــناس  ــک کارش ــوان ی ــه عن ــا ب ــد. لطف ش
خبــره در امــور نمایشــگاه هــای بیــن المللــی 
ــگاه  ــورد نمایش ــتری در م ــات بیش توضیح
هــای دیجیتــال یــا آنالیــن و نمایشــگاه 
ــگاه  ــا نمایش ــای آن ب ــاوت ه ــد و تف هیبری

ــد.  ــی بفرمایی ــای فیزیک ه

کوویــد  پاندمــی  شــیوع  متعاقــب  کــه  همانگونــه 
19 بســیاری از صنایــع و تجــارت هــا دســتخوش 
ــه  ــر ب ــز ناگزی ــگاهی نی ــت نمایش ــد، صنع ــرات ش تغیی
شــروع فصلــی جدیــد و افــزودن ســکوی نمایــش 
ــن  ــکان ســفر بی ــل عــدم ام ــه دلی ــال گشــت. ب دیجیت
ــگاه  ــی، نمایش ــهروندان آلمان ــرای  ش ــی ب ــهری حت ش
هــای آلمــان نیــز درصــدد برآمدنــد تــا امــکان حضــور 
مشــتریان بیــن المللــی خــود را حداقــل در یــک پلتفــرم 
ــگاه  ــور نمایش ــن منظ ــه همی ــد. ب ــم کنن ــن فراه آنالی
ــال(  ــی و دیجیت ــگاه فیزیک ــی از نمایش ــد )ترکیب هیبری
ــد  ــه کار کردن ــروع ب ــال ش ــای دیجیت ــگاه ه و نمایش
و گمــان مــی رود  در آینــده نیــز جــز الینفــک 
نمایشــگاههای آلمــان باشــند. تفــاوت عمــده ایــن دو در 
آن اســت کــه نمایشــگاه هیبریــد حضــور زنــده رویــداد 
ــت  ــازی اس ــگاه مج ــی از نمایش ــراه تلفیق ــه هم ــا ب ه
لــذا در نمایشــگاه دیجیتــال همــه مــوارد اعــم از غرفــه 
هــا، بازدیدکننــدگان کنفرانــس هــا و غیــره بــه صــورت 

ــردد. ــی گ ــزار م ــازی برگ مج

ــای  ــگاه ه ــد نمایش ــاد دارن ــیاری اعتق بس
ــژه در  ــه وی ــت ب ــچ گاه در صنع ــال هی دیجیت
صنعــت نســاجی بازخــورد و بهــره وری الزم 
ــورد  ــن م ــد. شــما چــه نظــری در ای را ندارن

ــد؟ داری

ــوع کاالهــای عرضــه شــده در هــر  ــه ن ــه بســته ب البت
ــدام  ــه ک ــت ک ــوان گف ــی ت ــگاهها م ــک از نمایش ی

نمایشــگاه دیجیتــال بهــره وری نســبی بهتــری خواهــد 
داشــت. برخــی از صنایــع نظیــر IT،  ICT و فــراورده 
هــای دیجیتــال در مقایســه بــا صنایعــی نظیــر نســاجی 
ــرای  ــه ب ــد. البت ــده ای دارن ــای عم ــاوت ه ــرش  تف و ف
ــرای  ــا ب ــن ویژگــی ه ــرش یکــی از مهمتری ــت ف صنع
ــک و  ــی از نزدی ــکان بررس ــداد، ام ــدگان روی بازدیدکنن
حتــی لمــس جنــس نمایــش داده شــده اســت. لــذا بــا 
توجــه بــه شــرایط کنونــی و عــدم امــکان پیــش بینــی 
ــن پاندمــی،  قطعــی در مــورد اتمــام صــد در صــدی ای
بســیاری از شــرکت هــای نســاجی و فــرش بین المللــی 
ــازار  ــور در ب ــع حض ــای قط ــه ج ــه ب ــدند ک ــر آن ش ب
ــط  ــده توس ــاد ش ــکان ایج ــال، از ام ــدت دو س ــه م ب
نمایشــگاه دموتکــس بهــره گرفتــه و ایــن مــدل رویــداد 

ــد. ــه کنن ــز تجرب را نی

نمایشــگاه دموتکــس ترکیــه , آمریــکا و 
ــن در ســال ۲۰۲۱ دســتخوش  ــر و چی هانوف
ــورد  ــا در م ــدند. لطف ــادی ش ــرات زی تغیی
آخریــن وضعیــت ایــن رویدادهــا بــه صــورت 

ــد.  ــات الزم را بفرمایی ــه توضیح جداگان

ــه طــور  ــر ب ــد کــه نمایشــگاه هانوف ــب اســت بدانی جال
ــدل  ــی ب ــداد دیجیتال ــه روی ــال 2021 ب ــی در س قطع
ــوز  ــکا هن ــه و آمری ــگاه ترکی ــوص نمایش ــد. در خص ش
هیــچ تاریــخ قطعــی بــرای 2021 در نظــر گرفتــه نشــده 
ــب  ــس قازیانت ــگاه دموتک ــرای نمایش ــی ب ــت. حت اس
ترکیــه علیرغــم اینکــه 90 درصــد مشــارکت کننــدگان 
ــًا از خــود قازیانتــب مــی  ــرک و عمدت شــرکت هــای ت
ــًا  ــال 2021 قطع ــی س ــه ابتدای ــرای نیم ــذا ب ــند، ل باش

ــوع نخواهــد پیوســت.  ــه وق ــداد را ب ــن روی ای

بــا توجــه بــه شــروع واکسیناســیون علیــه کوویــد 19 در 
بســیاری از کشــورها، و در صورتــی کــه شــرایط پیــش 
ــد  ــخ جدی ــی تاری ــد، بررس ــش نیای ــده ای پی ــی نش بین
ــود دارد.  ــتان 2021 وج ــگاه در تابس ــن نمایش ــرای ای ب
ــم  ــز، علیرغ ــن نی ــس چی ــگاه دموتک ــورد نمایش در م

ــا کل  ــود و نتیجت ــن ب ــروس از چی ــاء وی ــه منش این ک
ــذا  ــد، ل ــده ای ش ــرات عم ــن دســتخوش تغیی ــره زمی ک
ظاهــراً ایــن کشــور جــزء معــدود کشــورهایی اســت کــه 
ــردد.  ــاز می گ ــادی ب ــت ع ــه حال ــری ب ــم تندت ــا ریت ب
نمایشــگاه دموتکــس شــانگهای نیــز در ســال 2021 در 
تاریــخ همیشــگی 2۴ تــا 2۶ مــارس 21 برگــزار خواهــد 
ــر  ــاع غی ــرای اتب ــفری ب ــای س ــذا محدودیت ه ــد، ل ش
ــارکت  ــن مش ــیاری از ای ــه بس ــد ک ــبب ش ــی س چین
ــا  ــته و تنه ــور نداش ــکان حض ــی ام ــدگان بین الملل کنن
آن دســته از شــرکت هایی کــه در چیــن نماینــده فعــال 
دارنــد بــرای ایــن نمایشــگاه ثبت نــام کننــد. تــا کنــون 
ــز در  ــی نی ــینی ایران ــتباف و ماش ــرش دس 3 شــرکت ف
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــرده ان ــام ک ــگاه ثبت ن ــن نمایش ای
ــزار  ــد برگ ــه صــورت هیبری ــداد ب ــن روی ــه ای اســت ک
ــه  ــل ب ــه تمای ــرکت های ک ــته از ش ــود و آن دس می ش
حضــور داشــته امــا امــکان ســفر نــدارد میتواننــد از ایــن 

بســته اســتفاده کننــد.

ــد  ــی توانن ــی م ــای ایران ــرکت ه ــور ش چط
ــال  ــس امس ــال دموتک ــگاه دیجیت در نمایش

ــد؟ ــور یابن حض

ــن  ــور در ای ــه حض ــل ب ــه تمای ــی ک ــرکتهای ایران ش
ــن  ــا ای ــاس ب ــق تم ــد از طری ــد می توانن ــداد دارن روی
ــر نمایندگــی اطالعــات کامــل و نحــوه حضــور در  دفت
ــود  ــنهاد می ش ــد. پیش ــت نمایی ــداد را دریاف ــن روی ای
مخصوصــا آن غرفــه گذارانــی کــه بــه صــورت مــداوم 
در ایــن رویــداد حضــور داشــتند قطعــًا بــرای نمایشــگاه 
ــنهاد  ــای پیش ــد. به ــدام نماین ــز اق ــال 2021 نی دیجیت
شــده بــرای حضــور در مقایســه بــا اجــاره غرفــه 
ــکان  ــد از ام ــه داران می توانن ــوده و غرف ــر ب بســیار کمت
ــگاهها و  ــور در فروش ــا حض ــود ب ــوالت خ ــه محص ارائ
کارخانجــات و پخــش زنــده و حتــی از هماهنگــی هــای 

ــوند. ــد ش ــره من ــات   B2Bبه جلس

مورد در باید هرآنچه

بدانید دیجیتال دموتکس

آذلبار نارینه خانم سرکار با مصاحبه

ایران در دموتکس انحصاری نماینده
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ــد و  ــور مفی ــرای حض ــما ب ــای ش ــه ه توصی
بهینــه در یــک نمایشــگاه دیجیتــال چیســت؟ 
ــده چــه  ــد کنن ــا بازدی ــه گــذار و ی یــک غرف

ــد؟ ــد رعایــت کن نکاتــی را بای

توصیــه اکیــد اینجانــب حضــور در نمایشــگاه دیجیتــال 
حتــی بــرای برهــه زمانــی کوتاهــی کــه امــکان 
برگــزاری نمایشــگاه فیزیکــی وجــود نــدارد، مــی باشــد. 
اکثــر مشــارکت کننــدگان بیــن المللــی اعــم از شــرکت 
هــای بلژیکــی، آلمانــی، تــرک ، هنــدی و چینــی از هــم 
ــاده  ــرده و آم ــام ک ــت ن ــداد ثب ــن روی ــرای ای ــون ب اکن
ــذاب  ــی ج ــو های ــی ویدی ــود ط ــوالت خ ــه محص ارائ
ــد  ــرکت ها می توانن ــند. ش ــی باش ــن م ــرای مخاطبی ب
ــه  ــران ب ــب مدی ــی از جان ــازی توضیحات ــاده  س ــا آم ب
ــق  ــن طری ــه و از ای ــود پرداخت ــوالت خ ــی محص معرف
اعــالم کننــد کــه از فعــاالن حــوزه فــرش حتــی در ایــن 
شــرایط دشــوار مــی باشــند آنهــا مــی تواننــد بــا ثبــت 
نــام در بخــش ویدیــو زنــده، حتــی بــه صــورت آنالیــن 
بــا مشــتریان خــود و مشــتریان جدیــد بــه تبــادل نظــر 

ــد. بپردازن

ــه  ــر چ ــس هانوف ــزاری دموتک ــدم برگ  ع
ــینی  ــرش ماش ــت ف ــه صنع ــی ب ــیب های آس
و دســتباف ایــران بــه ویــژه در بخــش 

صــادرات خواهــد زد؟

ــس  ــی دموتک ــگاه فیزیک ــزاری نمایش ــدم برگ ــًا ع قطع
آســیب هایــی بــرای کل صنعــت فــرش در پــی خواهــد 
ــی  ــن تنهــا شــامل مشــارکت کنندگان ایران داشــت و ای
نمــی باشــد. لــذا اکثــر شــرکت هــای بیــن المللــی بــا 
ــد  ــر تمدی ــد ب حضــور در نمایشــگاه مجــازی مهــر تایی
ــرکت های  ــد دارم ش ــد و امی ــود دارن ــای خ ــت ه فعالی
ایرانــی نیــز حضــور در ایــن رویــداد دیجیتالــی را فرصت 
مغتنمــی شــمرده و حداقــل برنــد خــود را بــا حضــور در 

ــه  ــا توج ــد. ب ــغ نماین ــال تبلی ــرم دموتکــس دیجیت پلتف
بــه ایــن کــه بهــای 2900 یــورو بــرای حضــور در ایــن 
رویــداد و امــکان بهــره منــدی از معرفــی محصــوالت و 
خــود شــرکت، امــکان حضــور در B2B هــا، و امــکان 
ــکان  ــدی و ام ــه بع ــورت س ــه ص ــول ب ــه محص ارائ
دسترســی بــه حداقــل 50 شــرکت بازدیدکننــده مقــرون 
بــه صرفــه بــوده و شــرکت هــا بــرای یــک تبلیــغ ســاده 
حتــی بایســتی بیشــتر از ایــن مبلــغ را پرداخــت نماینــد، 
لــذا پیشــنهاد می شــود کــه اطالعــات مربــوط بــه ایــن 
رویــداد دیجیتــال را مطالعــه کــرده و نســبت بــه حضــور 

اقــدام فرماینــد.

 شــرکت هایــی کــه از قبــل بــرای حضــور در 
ــا  ــه ه ــی از هزین ــا بخش ــام ی ــگاه تم نمایش
ــد  ــز کــرده ان ــه حســاب نمایشــگاه واری را ب
ــه  ــا هزین ــت آی ــد داش ــرایطی خواهن ــه ش چ

ــد؟ ــد ش ــترد خواه ــزی مس واری

شــایان ذکــر اســت بــه دلیــل اینکــه بــرای نمایشــگاه 
ــه  ــچ غرف ــرای هی ــوز ب ــه 2021 هن ــاه م ــی م فیزیک
گــذاری پیشــنهاد مــکان غرفــه و صورتحســاب صــادر 
نشــده بــود، لــذا هنــوز هیــچ مشــارکت کننده ای مبلغــی 
ــت ســال 2021 پرداخــت  ــه نمایشــگاه دموتکــس باب ب
ــن از فرصــت اســتفاده کــرده و  ننمــوده اســت، همچنی
ــم  ــد از ه ــی توانن ــا م ــه شــرکت ه ــم ک ــالم می کن اع
اکنــون تمایــل خــود را بــرای حضــور در نمایشــگاه مــاه 
ژانویــه 2022 بــه دفتــر نمایندگــی دموتکــس  در ایــران 

اعــالم کننــد.

ــن  ــد تری ــن و ثروتمن آلمــان صاحــب قویتری
ــت.  ــان اس ــگاهی جه ــای نمایش ــرکت ه ش
حجــم اقتصــاد آلمــان در ســال ۲۰۲۰ بیــش 

هزینه مشارکت در نمایشگاه دیجیتال دموتکس هانوفر

از ۵ درصــد افــت داشــته اســت. عــدم 
برگــزاری نمایشــگاه هــا چــه آســیب هایــی 
ــی  ــه شــرکت هــای برگــزار کننــده آلمان را ب

ــد زد؟ ــان خواه ــاد آلم و اقتص

ــان  ــدی آلم ــع کلی ــی از صنای ــت نمایشــگاهی یک صنع
بــه شــمار مــی رود و ســاالنه حجــم بزرگــی از چرخــه 
اقتصــاد آلمــان از ایــن ناحیــه تامیــن مــی گــردد بدیهــی 
اســت کــه عــدم برگــزاری نمایشــگاهها از شــروع 
پاندمــی در مــاه فوریــه 2020 تــا پایــان نیمــه اول ســال 

ــی خواهــد داشــت. ــادی را در پ ــات زی 2021 صدم

ــده  ــش آم ــرایطی پی ــطه ش ــه واس ــر ب ــن ام ــذا ای  ل
ــتان  ــا در دس ــزاری تنه ــدم برگ ــم ع ــه تصمی ــت ک اس
برگزارکننــده نمایشــگاه هــا نیســت بــه همیــن منظــور 
ــگاه  ــا نمایش ــد ت ــر آمدن ــدد ب ــدگان درص ــزار کنن برگ
هــای هیبریــد و دیجیتــال را  بــرای ایــن برهــه زمانــی 
ــد.  ــرا کنن ــی و اج ــده طراح ــرای آین ــاید ب ــی ش و حت
ایــن تغییــر عمــده در اثــر شــیوع پاندمــی ایجــاد شــده، 
لــذا تــداوم آن در آینــده بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد 
شــده در کل جهــان پیــش بینــی مــی شــود. بــه همیــن 
دلیــل از شــرکت های پیشــرو تقاضــا مــی شــود تــا بــه 
منظــور پیشــرفت همــگام بــا مشــارکت کننــدگان بیــن 
المللــی از ســایر کشــورها حضــور در رویــداد دیجیتــال 
ــگاه  ــار نمایش ــا در انتظ ــرده و تنه ــی ک ــدی تلق را ج

ــد. فیزیکــی نمانن

 در پایــان بــه منظــور آشــنایی بــا نخســتین نمایشــگاه 
دیجیتــال دموتکــس مــی توانــد از طریــق لینــک ذیــل 
اقــدام نماییــد و یــا بــا دفتــر دموتکــس در ایــران تمــاس 

حاصــل فرماییــد.

https://shop.domotex.de/
en/00/2021/index.html

مصاحبه
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گفتگو با آقای تانسل توال مدیرعامل شرکت 
رویال هالی ترکیه 

درباره داستان موفقیت شرکت رویال هالی 
 برای ما توضیح دهید.

 داستان موفقیت شرکت رویال هالی از سال 200۴ با 
تاسیس شرکت نخ bcf رویال و با هدف تامین نیاز نخ 
فرش با کیفیت واحدهای فرش ماشینی ترکیه آغاز شد. 
در سال 2005 به بخش تولید فرش ماشینی وارد شدیم 

در سال 200۷ با برند مشهور پیر کاردین همکاری 
مشترکی را آغاز کردیم و با برند پیر کاردین محصوالت 
خود را به بازار عرضه کردیم که با نام فرش پیرکاردین 

شناخته می شوند.

در سال 2011 توانستیم در مدت کوتاهی به یک 
مجموعه تولیدی و بازرگانی پیشرو در صنعت فرش 

ماشینی تبدیل شویم چرا که در سال 2011 برند اطلس 
هالی به عنوان قدیمی ترین برند فرش ماشینی ترکیه به 
مجموعه رویال هالی پیوست.  اطلس هالی بیش از 5۴ 

سال در صنعت فرش ماشینی ترکیه سابقه دارد.  در حال 
حاضر مجموعه صنعتی و بازرگانی رویال  هالی شامل 
برندهای رویال هالی، اطلس هالی و  پیرکاردین هالی  

در کنار ساختار منظم به حرفه ای فروش و خدمات 
مشتریان گروه طراحی حرفه ای و بخش تحقیق و 

 توسعه پیشرفته میباشد.

 در حال حاضر محصوالت شرکت رویال هالی و رویال 
بی سی اف به بیش از 2۸ کشور جهان صادر می شود 
و در خود ترکیه نیز با بیش از 500 نمایشگاه و دفتر 

فروش بزرگترین شبکه فروش و تجارت فرش ماشینی 
را در اختیار داریم. 

لطفاً بیشتر در مورد محصوالت تولیدی شرکت 
 رویال هالی  توضیح دهید.

  ما ساالنه بیش از ۴000 طرح و نقشه فرش به 
بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می کنیم. کارخانجات 

ما در شهر قاضی آنتپ ترکیه در فضایی بالغ بر 100 
هزار مترمربع گسترده شده است.  ظرفیت تولید شرکت 
۶ و نیم میلیون متر مربع در سال می باشد. طرح ها و 
نقشه های ما بر اساس بازارهای داخل و خارج دسته 

بندی و طبقه بندی می شوند هرسال کاتالوگ های ما 
شامل 1۴ کلکسیون متفاوت به مشتریان عرضه می 

شود. همانطور که گفته شد نقشه های ما باالی چهار 
هزار طرح می باشد و مسلما انواع نقشه های کالسیک، 

مدرن، وینتیج و …  را که برای هر بازاری مناسب باشد 
 در مجموعه خود داریم.

 در بخش نوآوری و تحقیقات همواره سعی کرده ایم 
پیشرو و به روز باشیم. با همکاری شرکت های مرتبط  

نرم افزاری را طراحی و راه اندازی کردیم که امکان 
طراحی و تولید فرش های سفارشی برای مشتریان 

خاص و خریداران را فراهم می کند این اپلیکیشن به  

نام سیگورت هالی  در ترکیه بی رقیب است همچنین 
محصوالتی که بر پایه تحقیق و نوآوری در سال های 

گذشته به بازار عرضه شده فرشهای  آنتی باکتریال، 
فرشهای نانو و خودتمیزشونده فرش های کم پرز و 

بدون پرز ) الیاف زائد سطح فرش به دلیل نوع خاص نخ 
فرش تا ۶5 درصد کاهش می یابد( می باشد . شرکت 
رویال هالی تعداد بسیار زیادی از جوایز بین المللی در 

زمینه تحقیقات، نوآوری و طراحی در صنعت فرش 
ماشینی را در خارج و داخل ترکیه به دست آورده است.

 فرش رویال هالی یکی از شرکت های پیشرو 
در صنعت فرش ماشینی ترکیه و جهان است 

صنعت فرش ماشینی در ترکیه و جهان را 
 چطور ارزیابی می کنید؟

کشورهای مهم در صنعت فرش ماشینی جهان در 
بازارهای بین المللی عبارتند از ترکیه، چین، هند، 

بلژیک، هلند و مصر.  ترکیه به تنهایی 29 درصد بازار 
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جهانی فرش ماشینی را در اختیار دارد.  چین بعد از ترکیه 
با 20 درصد سهم بازار جهانی قرار دارد.  درصد باالیی از 

تولید فرش ماشینی در ترکیه در شهر قاضی آنتپ متمرکز 
شده است و بعد از قاضی آنتپ در شهرهای کایسری و 

استانبول  نیز واحدهای تولید فرش ماشینی قرار دارد.  در 
جوالی 2020 صادرات شرکت رویال هالی با رشد 1۴ 

درصدی  رکورد جدید 212 میلیون دالر رسید.  بازارهای 
ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی از بزرگترین 

 بازارهای صادراتی رویال هستند. 

بازارهای صادراتی فرش ماشینی ترکیه بسیار گسترده 
است ما در شرکت رویال هالی به 2۸ کشور جهان  

صادرات داریم و بخش های زیادی از اروپای مرکزی 
آمریکا و عربستان سعودی، چین، مراکش، ترکمنستان و 
رومانی صادرات داریم.  دلیل اصلی این نفوذ  ترکیه در 
بازار، قدمت و سابقه زیاد ترکیه در صنعت فرش است 
در تاریخ همواره ترکیه یکی از مهمترین مراکز فرش 

بافی در جهان بوده سابقه تاریخی و فرهنگی در شناخته 
شدن فرش ترکیه در جهان موثر بوده است. صنعت فرش 

ماشینی در ترکیه با سرمایه گذاری های دقیق و مداوم 
به یک بخش بی رقیب بدل شده است همچنین طراحان 

قدرتمند و مسلط بر بازار و نیروی کار ماهر در رشد تولید و 
 صادرات از پشتوانه های اساسی موفقیت ترکیه هستند.

در جهان امروز تولیدات سبز و پایدار و دوستدار 
محیط زیست روز به  روز از اهمیت و جایگاه 
باالتری برخوردار می شوند چطور میتوانیم 

تولیدات سبز و دوستدار محیط زیست را در 
 صنعت فرش ماشینی افزایش دهیم؟

دقیقًا به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید ما در شرکت 
رویال هالی از آغاز شروع فعالیت خود برای این امر 
اهمیت ویژه قائل بودیم و تمام تولیدات خود را در 

چارچوب یک سیستم مدیریت محیط زیست انجام می 
دهیم. ما در حال حاضر با اغلب موسسات استاندارد در 

سراسر جهان همکاری داریم و گواهینامه های الزم را هر 
 ساله دریافت می کنیم.

 در حال حاضر ما  تولید نخ های  %100 طبیعی تنسل 
برای نخ فرش ماشینی را آغاز کرده ایم و در تمامی 

کلکسیون های جدید خود از این نوع نخ استفاده میکنیم 
این نوع نخ که در بافت فرش به خوبی جواب داده است 

مورد توجه بسیاری از مشتریان اروپایی و آمریکایی ما 
قرار گرفته که به بحث دوستدار محیط زیست بودن 

 محصوالت و سبز بودن تولیدات اهمیت می دهند.

 همچنین ما در بسیاری از کلکسیون های خود نخ های 
فرش طبیعی و قابل بازیافت و پایدار را جایگزین نسخه 

های فرش قبلی کردیم که  هیچ آسیبی برای محیط 
زیست و انسان ندارد. در حال حاضر یکی از وظایف اصلی 

و اولویت های واحد تحقیق و توسعه رویال هالی استفاده 
از نخ های طبیعی بازیافتی و پایدار در تولیدات شرکت و 

 جایگزین کردن آنها با نخ های فرش مصنوعی است. 

مصاحبه
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آقــای مهیــار ماشــینچی از مدیــران خــوش فکــر صنعــت 
کفپــوش و موکــت در ایــران میباشــند کــه بــا تجربیــات 
ــه  ــت در مجموع ــن صنع ــای ای ــد و ارتق ــه رش ــراوان ب ف

محتــرم پــاالز مشــغول بــه فعالیــت هســتند.  

ــل  ــیر تکام ــه ای از س ــدا خالص ــا در ابت  لطف
ــه  ــا ب ــیس ت ــت از تاس ــاالز موک ــرکت پ ش

ــد؟ ــال بفرمایی ح

شــروع مطالعــات و پــروژه ســاخت کارخانــه پاالزموکــت 
ــا هــدف  ــورد و در ســال 135۶ ب ــم خ در ســال 1353رق
ــل  ــوپ پای ــل و ل ــاي کات پای ــت ه ــواع موک ــد ان تولی
ــاح  ــال افتت ــع در س ــر مرب ــون مت ــک میلی ــت ی ــا ظرفی ب
ــاالز و  ــعه پ ــرح توس ــن ط ــال 13۶۷ اولی ــد. در س گردی
ــازار  ــه ب ــوپ برجســته ب ــن موکــت کات و ل ــي اولی معرف
ــرداری  ــه بهــره ب صــورت گرفــت. ســال 13۷۶ موفــق ب
ــخ  ــل ن ــي ســی اف و واحــد تکمی ــخ ب ــن واحــد ن از اولی
شــدیم و دو ســال بعــد تولیــد موکــت هــاي لــوپ پایــل 
درشــت بافــت و همچنیــن موکــت هــاي لــوپ پایــل بــا 
نــخ ترکیبــي از اکریلیــک و طــرح تکمیلــي واحــد بافــت 

ــت. انجــام پذیرف

ســال 13۸3 بزرگتریــن طــرح توســعه از بــدو تاســیس بــا 
ــد و راه  ــي آمی ــخ پل ــد ن ــل تولی ــدازي خطــوط کام راه ان

ــازار  ــه ب ــي را ب ــه محصوالت ــت چ ــاالز موک پ
ــد؟  ــه میکن عرض

محصوالتــي کــه شــرکت پــاالز عرضــه مــي کنــد را مــي 
تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد. محصوالتــي شــامل نخ 
بــی ســی اف )پلــي پروپیلیــن و پلــي آمیــد(، مســتربیچ، 
گونــي بافــت ،الیــي،TPE، SPC و موکــت  تافتینــگ 
ــه پــاالز موکــت تولیــد مــي شــود.  کــه تمامــا در کارخان
همچنیــن بخــش بازرگانــي شــرکت پــاالز جهــت تکمیــل 
ســبد کاالیــي نماینــدگان خــود اقــدام بــه تامیــن کاغــذ 

دیــواري و لمینیــت نیــز نمــوده اســت.

ــاال اســت؟  چــرا قیمــت محصــوالت بســیار ب
ــي  ــما واردات ــي ش ــواد مصرف ــد م ــد درص چن

ــت؟ اس

ــه  ــه هزین ــه ب ــا توج ــا ب ــوالت م ــای محص ــت ه قیم
ــاال نیســت  ــه اصــال ب ــواد اولی هــاي جــاري و قیمــت م
ــا دیگــر محصــوالت کــف هنــوز قیمــت  و در مقایســه ب

ــبي دارد. مناس

ــاالز  ــاي پ ــه ج ــود ب ــای خ ــت ه  در صحب
ــا   ــد. آی ــام بردی ــاالز ن ــرکت پ ــت از ش موک

ــتند؟ ــاوت هس ــام متف ــن دو ن ای

پــروژه بــاز تعریــف برنــد پــاالز موکــت در اواســط ســال 
1392 بــا اضافــه شــدن متنــوع تریــن گــروه محصــوالت 
لمینیــت و کاغــذ دیــواري از بهتریــن تولیدکننــدگان 
اروپایــي، شــکل گرفــت و کلمــه موکــت بــراي همیشــه 
ــال روش  ــن س ــد و در همی ــذف گردی ــاالز ح ــام پ از ن
ــت  ــرفته جه ــي پیش ــگ و بازاریاب ــن برندین ــاي نوی ه
ــک  ــدگان از ت ــرف کنن ــن و مص ــن مخاطبی ــر ذه تغیی
ــاالز  ــودن صــورت گرفــت. در ایــن راســتا پ ــي ب محصول
بــا راه انــدازي فروشــگاه هــاي متحــد الشــکل و یکپارچــه 
ــکاران و   ــراي هم ــت را ب ــن فرص ــاالز( ای ــه پ )خان
ــي آرام  ــا در محیط ــوده ت ــم نم ــدگان فراه ــرف کنن مص
ــذت  ــدن و ل ــاالز دی ــوع پ ــوالت متن ــین از محص و دلنش

مصاحبه با جناب آقای مهیار ماشینچی
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انــدازي اولیــن خــط چــاپ موکــت بــا  روش کروموجــت 
در ایــران قدمــي دیگــر بســوي نــوآوري برداشــته شــد.

ــین  ــن ماش ــرفته تری ــزودن پیش ــا اف ــز ب ــال 139۴ نی س
ــي  ــر در خودکفای ــي دیگ ــد گام ــي و نم ــت گون آالت باف
مجموعــه برداشــته شــد. در ســال 139۶ خریــد و تجهیــز 
خــط SPC نیــز آغــاز گردیــد و هــم اکنــون ایــن 
محصــول نیــز بــا بهتریــن کیفیــت تاییــد شــده اروپــا در 

ــردد. ــي گ داخــل عرضــه م

ــول  ــورد محص ــتري در م ــح بیش ــا توضی لطف
جدیدتــان )SPC( بفرماییــد

SPC محصــول جدیــدي بــراي کــف مــي باشــد. 
ــب  ــي از معای ــت دارد و بعض ــا لمینی ــري ب ــباهت ظاه ش

ــت. ــده اس ــرف ش آن برط

ــي  ــنگ و PVC م ــي از پودرس ــول ترکیب ــن محص ای
ــر  ــوده و در براب ــد آب ب ــل ض ــن دلی ــه همی ــد و ب باش
اجســام ســنگین بســیار مقــاوم اســت. عــاري از  فرمالدئید 
و عایــق صوتــي مناســبي نیــز مــي باشــد، ضمنــا” ایــن 
ــه  ــه چرخ ــددا” ب ــوده و مج ــت ب ــل بازیاف ــول قاب محص
تولیــد بــر میگــردد کــه ایــن موضــوع کمــک بزرگــي بــه 

ــد. ــط زیســت مــي کن ســالمت محی

ــا مــي باشــد  صنعــت تولیــد SPC  بســیار جدیــد و نوپ
ــار  ــن ب ــراي اولی ــت ب ــر اس ــز مفتخ ــاالز نی ــرکت پ و ش
ــاز  ــول را آغ ــن محص ــه ای ــد و عرض ــه تولی در خاورمیان

ــوده اســت. نم
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ــد. ــه کنن ــان را تجرب ــدي آس خری

صنعــت موکــت هــاي نمــدي و تافتینــگ 
درایــران را چگونــه ارزیابــي مــي کنیــد؟و چــه 
پتانســیل هایــي در ایــن بخــش از صنعــت در 

ــود دارد؟ ــد وج ــه تولی عرص

ــا توجــه بــه نــوع فرهنــگ مــا در کل  صنعــت موکــت ب
رضایــت بخــش اســت، زیــرا هنــوز در بســیاري از مناطق 
ــراي مفــروش کــردن کــف  ــران از موکــت و فــرش ب ای
منــازل اســتفاده مــی کننــد و امــا در خصــوص موکتهــاي 
نمــدي، وضعیــت بــه ایــن صــورت اســت کــه چنــد ســال 
قبــل زمانیکــه قــدرت خریــد مــردم بــاال رفتــه بــود تمایل 
بــه خریــد ایــن نــوع موکــت بســیار کاهــش پیــدا کــرده 
بــود بــه شــکلي کــه تعــدادي از تولیدکننــدگان موکتهــاي 
نمــدي در جهــت تولیــد موکــت تافتینــگ ســرمایه گذاري 
کردنــد چــون آینــده موکــت نمــدی را خــوب نمــي دیدند. 
ولــي متاســفانه بــا شــروع تحریــم هــاي جدیــد و تــورم 
سرســام آور و کاهــش قــدرت خریــد، بــازار موکــت هــاي 
نمــدی جــان تــازه اي گرفــت و بــه ناچــار اقشــار ضعیــف 
جامعــه بــه ســمت خریــد ایــن نــوع موکــت هــا  گرایــش 

پیــدا کردنــد.

ــاي  ــآر موکته ــت در اختی ــن صنع ــده ای ــوع آین در مجم
ــذاري  ــرمایه گ ــه س ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــگ خواه تافتین
ــه  ــر در زمین ــال اخی ــد س ــي چن ــده ط ــام ش ــاي انج ه
تولیــد موکتهــاي تافتینــگ پتانســیل ایــن صنعــت رو بــه 

رشــد مــي باشــد.

داســتان موفقیــت پــاالز موکــت بــر چــه پایــه 
هایــي اســتوار اســت؟چقدر از موفقیــت هــاي 
ــه  ــعه و ارائ ــق و توس ــل تحقی ــه دلی ــما ب ش

ــه اســت؟ محصــوالت نوآوران

ــظ  ــت و حف ــه صداق ــر پای ــاالز ب ــرکت پ ــت ش موفقی
کیفیــت در طــول ســال هــا فعالیــت مســتمر مــي باشــد.
همیشــه ســعي کــرده ایــم حرفمــان بــا  عمــل مــان یکي 
ــر شــرکت اســت و  ــرمایه ه ــن س ــن مهمتری ــد و ای باش
ــاداري  ــد و وف ــي کنن ــاد م ــردم اعتم ــه م ــت ک اینجاس

ــد. ــي دهن خودشــان را نشــان م

ــگ  ــت تافتین ــت موک ــت در صنع ــاالز موک ــرکت پ ش
ــا  ــوده و ت ــدم ب ــش ق ــوآوري پی ــه ن ــه در زمین همیش
ــین آالت  ــد،جدیدترین ماش ــم باش ــرایط فراه ــه ش جائیک
را بــراي تولیــد محصــوالت متنــوع وارد و اســتفاده مــي 

ــد. نمای

Osmotex فناوری جدید خود استریل کننده

ــد  ــه می توان ــعه داده ک ــتریل کننده را توس ــاوری اس ــی فن ــی، Osmotex، نوع ــوآور سوئیس ــرکت ن ــک ش ی
ــری از  ــن س ــون Osmotex اولی ــازد. اکن ــاری س ــری ع ــروس و باکت ــخصی را از وی ــایل ش ــوجات و وس منس
ــه کــرده اســت.  ــو  ارائ ــه در بســتر ســرمایه گذاری گســترده ایندی گوگ ــدگان اولی ــرای پذیرن ــن ماســک ها را ب ای

بــه گفتــه رئیــس هیئــت مدیــره Osmotex: “بــا شــروع همه گیــری کوویــد19، فرصت هــای جدیــدی بــرای 
گســترش فنــاوری اســمز بدســت آوردیــم و فنــاوری اســتریل کننــده Osmotex را بــرای کمــک بــه پاکســازی 
ســطوح از ویــروس و باکتری هــا تولیــد کردیــم و در تالشــیم تــا بــه ســرعت بــه بــازار عرضــه کنیــم. مهمتریــن 

مزیــت ایــن فنــاوری ضدعفونــی موثــر در عــرض چنــد دقیقــه اســت”.

فنــاوری اســتریل کننده Osmotex یــک فنــاوری منحصــر بــه فــرد اســت کــه از طریــق کنتــرل الکترونیکــی 
ــا  ــاوری ب ــن فن ــود. ای ــام می ش ــیمیایی انج ــمزیک و الکتروش ــد الکترواس ــاس فراین ــا براس ــت در پارچه ه رطوب

ــد.  ــه اســتریل می کن ــد دقیق ــاوت را ظــرف چن ــس الکتریکــی، پارچــه و اشــیا متف اســتفاده از یــک پال

ــه  ــت ک ــده اس ــازی ش ــی شبیه س ــای الکتریک ــت و پالس ه ــده رطوب ــرل ش ــش کنت ــم کن ــاوری از بره ــن فن ای
ترکیبــات ضدعفونــی کننــده ازن )O3( و پراکســید هیــدروژن )H2O2( را تشــکیل می دهنــد. ایــن ترکیبــات 
باعــث ایجــاد یــک اثــر ضــد ویروســی و ضــد باکتریایــی فعــال در داخــل و ســطح پارچــه شــده و بطــور گســترده 

ــرده می شــوند.  ــکار ب ــه پزشــکی ب ــع مختلــف از جمل در صنای

اولیــن محصــول تولیــد شــده بــا فنــاوری اســتریل کننده Osmotex، ماســک های صــورت پارچــه ای هســتند. 
ــن  ــد. ای ــد کن ــخصی تولی ــایل ش ــردن وس ــتریل ک ــرای اس ــه  ای را ب ــای پارچ ــد دارد کیف ه Osmotex قص
فنــاوری ســازگار بــا محیــط زیســت اســت. ماســک صــورت شــامل پارچــه اســتریل کننده Osmotex بــا فیلتــر 

N95 )بــرای امنیــت بیشــتر(، اتصــاالت الکترونیکــی و جعبــه کنتــرل بــا باتــری قابــل شــارژ اســت.

ــرمایه گذاران و  ــی از س ــط گروه ــال 200۸ توس ــه در س ــت ک ــی اس ــرکت سوئیس ــک ش Osmotex AG ی
بانک هــای نــروژ و ســوئیس پایه گــذاری شــد. ایــن شــرکت بــه تحقیــق و توســعه واکنش هــای الکتروشــیمیایی 
ــال  ــرای انتق ــی ب ــاوری انحصــاری انقالب ــک فن ــات الکترواســموتیک اختصــاص دارد و ی ــال بخــار و مایع و انتق

رطوبــت تحــت کنتــرل الکترونیکــی در غشــاها و منســوجات ایجــاد کــرده اســت. 
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ــا  ــی و ب ــر قدیم ــک هن ــران ی ــرش در ای ــی ف طراح
اصالــت اســت و از مــوارد اصلــی موفقیــت فــرش 
ــت. ــوده اس ــی ب ــای جهان ــی در بازاره ــتباف ایران دس

 هنــر طراحــی فــرش ســال ها از گزنــد آلودگــی و 
ــر  ــا ذوق و هن ــتر ب ــود و بیش ــه دور ب ــی ب ــادی گرای م
ــاری  ــادی و تج ــائل م ــا مس ــت ت ــه داش ــراح رابط ط
ــا گذشــت زمــان و ماشــینی شــدن همــه چیــز و  امــا ب
ــر طراحــی فــرش  ــه صنعــت ، هن ورود ماشــین آالت ب
ــد بســیاری  ــه مانن ــواه ب ــا خ ــا ن ــواه ی ماشــینی هــم خ
ــری،  ــی، فرهنگــی و هن ــر اجتماع ــای دیگ ــه ه از زمین

ــد.  ــارج گردی ــرف خ ــر ص ــده و از هن ــاری ش تج

هنــر طراحــی فــرش ماشــینی در ســال های اول توســعه 
ــین  ــنگین  ماش ــایه س ــر س ــران زی ــت در ای ــن صنع ای
آالت صنعتــی و  صــدای بــا ابهــت دفتیــن ماشــین آالت 
ــی  ــه آن اهمیت بافندگــی فــرش ماشــینی گــم شــد و ب
داده نمــی شــد امــا کــم کــم در دنیــا بســیاری از چیزهــا 
ــیدند  ــن نتیجــه رس ــه ای ــا ب ــران دنی ــد. رهب ــوض ش ع
ــعه  ــیر توس ــد اس ــد و نمی توانن ــر نبای ــان و هن ــه انس ک
ــد انســان  ــه باش ــر چ ــوند. ه ــین آالت ش ــی ماش صنعت
ــود  ــن جــا ب ــر داشــته باشــد. در همی ــد دســت باالت بای
ــت و  ــگاه خــود را بازیاف ــر و شــعور انســان جای کــه هن
ــا  ــین آالت، روبات ه ــه وار ماش ــعه دیوان ــم توس علیرغ
ــدا  ــود را پی ــگاه خ ــی شــدن، جای اتوماســیون و دیجیتال

کــرد.

ــی  ــر طراح ــته هن ــه گذش ــل در ده ــن دلی ــه همی  ب
فــرش ماشــینی از  زیــر ســایه ماشــین آالت پرهیاهــو و 
کارخانجــات بافندگــی بیــرون آمــد و خــودی نشــان داد. 
ــی  ــه پ ــن نکت ــه ای ــران ب کــم کــم کارخانجــات و مدی
بردنــد کــه عامــل اصلــی فــروش فــرش فقــط و فقــط 
طــرح و نقشــه خــوب و جــذاب اســت و عواملــی چــون 

کیفیــت بافــت، کیفیــت نــخ فــرش و غیــره در مرحلــه 
هــای بعــدی قــرار دارد.

 امــا شــکوفایی اصلــی در طراحــی فرش ماشــینی زمانی 
اتفــاق افتــاد کــه شــرکت هــای فــرش ماشــین کاشــان 
ــد ســازی  ــه برن ــدام ب ــد و اق ــرون آمدن از الک خــود بی
ــزرگ  ــای ب ــا برنده ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام ــد. ای کردن
ــک  ــتهای ی ــدازه انگش ــه ان ــان ب ــه  تعدادش ــازار ک ب
ــتقر  ــزد مس ــب در مشــهد و ی ــود  و اغل ــم نب دســت ه
بودنــد  رقبــای جــدی پیــدا کننــد کــه تشــنه پیشــرفت 
ــه  ــی رحمان ــدر ب ــن هجــوم آنق ــتند و ای ــروش هس و ف
بــود کــه دیگــر امــروز برنــد فــرش کاشــان جــای برنــد 
فــرش هــای شــهر مشــهد را کامــال گرفتــه و مشــتری 
ــد  ــگام خری ــدد در هن ــای متع ــا انتخــاب ه ــی را ب نهای

مواجــه کــرده اســت.

ــان  ــت در کاش ــای تشــنه پیشــرفت و رقاب ــاال برنده ح
ــل غــول  ــد در مقاب ــا بتوانن ــاز داشــتند ت ــزاری نی ــه اب ب
هــای مطــرح بــازار قــد علــم کننــد ماشــین آالت کــه 
همــان ماشــین آالت بــود ، نــخ فــرش هــم کــه تقریبــا 
ــل  ــتر قاب ــذاری بیش ــرمایه گ ــا س ــود و ب ــترک ب مش
خریــدن، بنابرایــن عامــل مهــم رقابــت یعنــی طــرح و 

ــی مــی کــرد.  ــار دیگــر خودنمای نقشــه فــرش ب

در ابتــدا طــراح کــم بــود و تقاضــا بــرای طــرح خــوب 
بســیار بــاال. بنابرایــن کپــی کاری و ســرقت طــرح هــای 
پرفــروش بــازار بهتریــن گزینــه بــود. بــازار کپــی کاران 

بســیار داغ شــد. 

ــای  ــرکت ه ــی ش ــدرت نمای ــان و ق ــت زم ــا گذش ب
ــهر  ــن ش ــته از ای ــای شایس ــور برنده ــانی و ظه کاش

امپراطوری طراحان فرش ماشینی در راه است
نگارش : بهنام قاسمی - تحریریه مجله نساجی کهن 
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ــژه  ــاص و وی ــای خ ــرح ه ــد ط ــدرت ریســک و تولی ق
ــت.  ــش یاف ــز افزای ــی نی و اختصاص

ــینی  ــرش ماش ــد ف ــات تولی ــیاری از کارخانج ــاال بس ح
گــروه هــا و دپارتمــان هــای طراحــی فــرش مســتقر در 
ــد و  ــی تولی ــه خوب ــه داشــتند و مــی توانســتند ب کارخان

نیــاز بــه طــرح هــای جدیــد را بــر آورده ســازند. 

ــث  ــا باع ــه تنه ــینی ن ــرش ماش ــی ف ــازار داغ طراح ب
رشــد و پیشــرفت کارخانجــات و افزایــش فــروش آنهــا 
ــز  ــرش را نی ــی ف ــش طراح ــه بخ ــد بلک ــازار میش در ب
ــرد . بســیاری از  ــرو ک ــادی روب ــا تحــوالت بســیار زی ب
ــب  ــه ای و صاح ــی ، حرف ــان قدیم ــدان و طراح هنرمن
ــینی  ــرش ماش ــی ف ــه طراح ــتباف ب ــرش دس ــبک ف س
وارد شــدند و ایــن بخــش را غنــی کردنــد. افــراد 
بســیاری عالقمنــد بــه ایــن رشــته شــدند و اقــدام بــه 
ــد  ــد و … هرچنــد ایــن رون یادگیــری ایــن هنــر کردن
ــکه و  ــری آن روی س ــول دیگ ــر و تح ــر تغیی ــد ه مانن
ــه آن نیــز  مــوارد منفــی هــم داشــت امــا مــی تــوان ب
بــه عنــوان جزیــی از ایــن پــازل بــزرگ نــگاه کــرد کــه 

ــاد.  ــاق مــی افت ــد اتف بای

ــی  ــه م ــرادی ک ــداد ســودجویان و اف ــان تع ــن زم در ای
خواســتند از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد افزایــش یافــت 
ــرم  ــه نیمــه طراحــی و ن ــری نصف ــا یادگی و بســیاری ب
ــاله را  ــن ره صدس ــبه رفت ــک ش ــودای ی ــا، س افزاره
داشــتند و بــه کپــی کاری ادامــه مــی دادنــد کــه البتــه 
در دراز مــدت نتیجــه نگرفتنــد و نخواهنــد گرفــت. 
شــاید بتــوان گفــت تعــدد کپــی کاران و ســارقان طــرح 
بــرای هنرمنــدان واقعــی و طراحــان بــا ذوق ســبب خیــر 
ــه  ــار طــراح واقعــی و کپــی کا ر را ب شــد چــرا کــه عی

ــداد.  ــرار می ــد همــگان ق ــی در دی خوب

ــح  ــبک ترجی ــب س ــوب و صاح ــان خ ــم طراح ــم ک ک
ــی  ــای طراح ــردن در واحده ــای کار ک ــه ج ــد ب دادن
شــرکت هــا و برندهــای فــرش ماشــینی، اســتودیوهای 
ــی را  ــد و پول طراحــی فــرش خودشــان را تاســیس کنن
ــی  ــت م ــوق دریاف ــوان حق ــه عن ــاه ب ــک م ــه در ی ک
ــا فــروش یــک نقشــه، احتمــاال در عــرض  ــد را ب کردن

ــد. ــه دســت آورن ــد روز ب چن

ــای  ــوب ه ــرش چهارچ ــی ف ــه طراح ــود ک ــا ب  از اینج
بهتــر و شــفاف تــری یافــت و در کشــوری کــه قانــون 
ــی  ــاب شــدن اصطالحات ــدارد ، ب ــت وجــود ن ــی رای کپ
ماننــد طــرح اختصاصــی یــا اورجینــال در مقابــل 
طــرح هــای اشــتراکی  و حتــی کپــی اطمینــان خاطــری 
شــد بــرای طراحــان و البتــه شــرکت هــای تولیــد کننده 
ــازه  ــال طــرح هــای ت ــده و درجــه یــک کــه دنب برگزی
و خــاص بودنــد. زمانــی مهیــا شــد تــا طراحــان فــرش 
ــد و  ــان دهن ــود را نش ــر و ذوق خ ــد هن ــینی بتوانن ماش
تــا حــدی حــرف خــود را بــه کرســی بنشــانند و مــا بــه 

ازای آن را دریافــت کننــد. 

یــک شــرکت تولیــد کننــده فــرش ماشــینی کــه میدیــد 
ــال و اختصاصــی  ــرش اورجین ــک نقشــه ف ــد ی ــا خری ب
خــوب، حداقــل مــی توانــد ۶ مــاه بــدون رقیــب فــرش 
ــدان  ــر چن ــاند دیگ ــروش برس ــه ف ــازار ب ــود را در ب خ
ترســی هــم از کپــی شــدن طــرح نداشــت چــرا کــه تــا 
رقیــب بخواهــد پالــت رنگــی بافــت را مهیــا کنــد، طــرح 
و نقشــه مــورد نظــر را ســرقت و کپــی کنــد، فــرش را 
ــی را از  ــد فرصــت طالی ــازار عرضــه کن ــه ب ــد و ب بباف
دســت داده و شــرکت اصلــی خریــدار طــرح اورجینــال 

ســود خــود را بــرده اســت. 

ــرش  ــان ف ــف طراح ــات صن ــن اتفاق ــا روی دادن ای ب
ــد و  ــش دی ــال افزای ــود را در ح ــینی ارزش کار خ ماش
ــم  ــت و رق ــش یاف ــان افزای ــس طراح ــه نف ــاد ب اعتم
ــاال  ــه ح ــد ک ــمگیر ش ــدری چش ــه ق ــی ب ــای طراح ه
ــود را  ــر خ ــد و هن ــر کن ــراح فک ــه ط ــت ک ارزش داش

ــد.  ــه ده ــوب ارائ ــاورد و کار خ ــذ بی روی کاغ

افزایــش  و  نفــس طراحــان  بــه  اعتمــاد  افزایــش 
ــران  ــادی در ای ــی و اقتص ــی، سیاس ــکالت اجتماع مش
ــدی بــه عنــوان  ــکل گیــری مــوج جدی ــب ش موج
مهاجــرت طراحــان فــرش ماشــینی بــه 
ــن  ــد. در ای ــای ارزی گردی ــب درآمده ــه و کس ترکی
ــه  ــی ب ــرش ایران ــان ف ــادی از طراح ــداد زی ــه تع مرحل
ــر  ــتقل دفت ــور مس ــا ط ــد و ی ــرت کردن ــه مهاج ترکی
ــای  ــرکت ه ــا در ش ــد و ی ــر کردن ــرش دای ــی ف طراح
ــه کار  ــرش مشــغول ب ــراح ف ــوان ط ــه عن ــه ای ب ترکی

ــدند.  ش

بــر اســاس یــک ســنت قدیمــی کــه هنــوز هــم صحــت 
ــان  ــت! طراح ــکار نیس ــنده آش ــر نویس ــتی آن ب و درس
کارهــای  در  و  خــوب  مــدرن  کارهــای  در  تــرک 
کالســیک ضعیــف هســتند و طراحــان ایرانــی بالعکــس. 
بــا فــرض درســت بــودن ایــن نظریــه در ســالهای بعــد 
ــل  ــه دلی ــه ب ــه ترکی ــی ب ــان ایران ــرت طراح از مهاج
مــراودات و روابــط بیشــتر طراحــان ایرانــی بــا شــرکت 
هــای تــرک ، طــرح هــای مــدرن و وینتیــج در شــرکت 

ــی دچــار تحــول اساســی شــد.  هــای ایران
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امــا ایــن پایــان کار نیســت و انقــالب بعــدی در بخــش 
طراحــی فــرش ماشــینی همــان تــاج گــذاری و تاســیس 
امپراطــوری طراحــان اســت کــه اســتارت آن زده شــده و 

اتفاقــات خاصــی در ایــن بخــش روی خواهــد داد. 

طراحان فرش ماشینی چطور 
امپراطوری خود را تاسیس می کنند؟

اصــوال وقتــی عبــارات طــراح فــرش ماشــینی و تولیــد 
کننــده فــرش را در کنــار هــم ذکــر مــی کنیــد فضــای 
چنــدان دوســتانه ای را ترســیم نکــرده ایــد! غالبــا 
تصویــر دو فــرد در ذهــن ترســیم مــی شــود کــه ظاهــرا 
دوســت و رفیــق هســتند و لبخنــد مــی زننــد امــا ســایه 
ــن دو  ــد. معمــوال ای ــی زنن ــر م ــا تی همدیگــر را هــم ب
صنــف همانقــدر کــه تنگاتنــگ و دوشــادوش کار مــی 
کننــد همانقــدر هــم از یکدیگــر دل پــری دارنــد و هــر 
کــدام ســعی مــی کننــد دســت باالتــر را داشــته باشــند. 

واقعیــت ایــن اســت کــه در گذشــته هــر چقــدر طــراح، 
ــرایط  ــروز ش ــود، ام ــرور ب ــده، س ــت و تولیدکنن زیردس
وارونــه شــده و حــاال تولیدکننــدگان بایــد نــاز طراحــان 
ــن  ــز از چنی ــدگان نی ــیاری از تولیدکنن ــد و بس را بخرن
ــد  ــک رون ــن ی ــا ای ــد. ام ــی ندارن ــرایطی دل خوش ش
ــای  ــال در دنی ــا اســت . مث ــای دنی ــه ج ــی در هم طبیع
ــد و فشــن طراحــان از ســالهای بســیار دور  ــاس و م لب
امپراطــوری خــود را تاســیس کــرده انــد و تــا بــه امــروز 
نیــز یکــی پــس از دیگــری برندهــای پوشــاک را فتــح 
ــینی،  ــرش ماش ــت ف ــن صنع ــا در همی ــد. ی ــی کنن م
جــان کــت از زمانــی کــه در مســابقات طراحــی فــرش 
ــر  ــد دیگ ــروف ش ــرد و مع ــا ک ــی برپ دموتکــس غوغای
ــه  ــد ک ــزرگ ش ــدر ب ــود و انق ــابق نب ــت س ــان ک ج
ــد فــرش از  ــدرت او در تجــارت و تولی ــروزه دیگــر ق ام
ــه اســت.  ــبقت گرفت ــرش س ــی ف ــهرت او در طراح ش

ایــن امــر یعنــی مطــرح شــدن طراحــان فــرش ماشــینی 
و از پشــت صحنــه بیــرون آمــدن آنهــا در تمامــی 
ــه شــدت  ــته ب ــالهای گذش ــا در س ــع و بخــش ه صنای
ــرش  ــان ف ــت طراح ــاال نوب ــگار ح ــداق دارد و ان مص

ــت.  ــی اس ایران

بــا یــک نــگاه ســاده مــی تــوان گفــت کــه ایــن یــک 
امــکان عالــی بــرای طراحــان فــرش خــوب و بــا ذوق 
اســت کــه بتواننــد امپراطــوری خــود را تاســیس کننــد.  
امــروز در ایــران شــرکت هــای بســیار زیــادی هســتند 
کــه ظرفیــت هــای خالــی بــرای بافــت اشــتراکی و یــا 
ــد و طراحــان فــرش ماشــینی مــی  مــزدی فــرش دارن
ــد و  ــرای تولی ــا ب ــی آنه ــای خال ــت ه ــد از ظرفی توانن
ــازار فــروش هــم کــه  ــد. ب حتــی فــروش اســتفاده کنن
ــی  ــرکت خاص ــا ش ــرد ی ــار ف ــر در انحص ــروز دیگ ام

ــروش میرســد.  ــه ف نیســت و کاالی خــوب ب

ــد کــه  ــن فکــر مــی کنن ــه ای شــاید طراحــان خــوب ب

ــاال  ــد و احتم ــوب جدی ــرح خ ــک  ط ــد ی ــا بای ــرا م چ
پرفــروش را بــه یــک شــرکت بافنــده حتــی بــا قیمــت 
بســیار بــاال بفروشــیم؟  اگــر یــک طــرح در بــازار خــوب 
ــن  ــال چندی ــد و مث ــالح گل کن ــه اصط ــد و ب بفروش
ــی  ــراح م ــد ط ــت باش ــداوم روی باف ــور م ــه ط ــاه ب م
توانــد چندیــن برابــر پولــی کــه از محــل فــروش طــرح 
بدســت مــی آورد را از طریــق دریافــت مبلغــی ناچیــز از 
ــع تولیــد فــرش )مثــال 10 هــزار تومــان  ــر مرب هــر مت

ــد.  ــع ( کســب نمای ــر مرب ــه ازای هــر مت ب

در حــال حاضــر تعــداد طراحانــی کــه در ایــران بــه ایــن 
ــه  ــمارند و ب ــت ش ــد انگش ــروع کردن ــکل کار را ش ش
نوعــی پرچــم داران ایــن حرکــت هســتند امــا در آینــده 
بــه نظــر ایــن رقــم افزایــش بیشــتری خواهــد یافــت. 

البتــه بــرای ورود بــه ایــن وادی طــراح بایــد آنقــدر بــه 
ــان  ــش اطمین ــودن طرح ــند ب ــتری پس ــودش و مش خ
داشــته باشــد کــه بتوانــد از ایــن روش همــکاری 

ــد.  ــرون بیای ــربلند بی س

تبدیل طراح به رقیب جدی تولیدکننده
ــک  ــه ی ــار داشــت ک ــد انتظ ــر نبای ــب دیگ ــن ترتی بدی
طــرح خــوب و مشــتری پســند بــه شــرکت هــای فــرش 
ماشــینی فروختــه شــود چــرا کــه قطعــا بــا برنــد طــراح 
ــرش  ــراح ف ــع ط ــد. در واق ــد ش ــازار عرضــه خواه در ب
ماشــینی بــه یــک رقیــب جــدی بــدل مــی شــود کــه 
هــم شــاه کلیــد موفقیــت یعنــی طــرح و نقشــه خــوب را 
در اختیــار دارد و هــم دردســرها و ســرو کلــه زدن هــای 
تولیــد را کمتــر حــس مــی کنــد و هــم بــه طــور طبیعــی 

ــزون و بدســت آوردن  ــرای تــالش و پیشــرفت روز اف ب
رقــم هــای بزرگتــر رغبــت زیــادی دارد. 

در ایــن شــرایط کارخانــه تولیــد کننــده فــرش ماشــینی 
بایــد بــرای خریــد طــرح هــای فــرش درجــه 2 همــان 
طــراح در انتظــار باشــد و بــا طــرح هــای بهتــر همــان 

طــراح در بــازار رقابــت کنــد. 

ــذاق  ــه م ــد ب ــر چن ــاق ه ــن اتف ــد ای ــر میرس ــه نظ ب
شــرکت هــای تولیدکننــده خــوش نمــی آیــد امــا باعــث 
ــازار فــرش ماشــینی شــود و  رشــد و تکاپــوی بیشــتر ب
در کنــار آن قطعــا باعــث ظهــور طراحــان فــرش تــازه 
ــوز  ــا هن ــدی مــی شــود کــه ی وارد و خــوش ذوق جدی
ــا  ــد و ی ــدن را ندارن ــتقل ش ــرای مس ــارت الزم ب جس
ــرای پــرواز قــوی نشــده اســت.  ــال هایشــان ب هنــوز ب

در واقــع ورود طراحــان خــوب بــه عرصــه تولیــد 
ــد  ــی اعتمــادی در تولی باعــث ایجــاد حــس ب
ــرای نزدیــک شــدن  ــی ب ــی رغبت ــده شــده و خیل کنن
بــه طــراح- تولیــد کننــده وجــود نخواهــد داشــت چــون 
ــی  ــی و منطق ــور عقالن ــه ط ــد ب ــان دارن ــا اطمین تقریب
ــده  ــراح -تولیدکنن ــد ط ــی در کار باش ــرح خوب ــر ط اگ
خــودش بافتــه و وارد بــازار مــی کنــد. ایــن حــس بــی 
ــازار  ــدی را در ب ــی کاری جدی ــای خال ــادی فضاه اعتم
ــرای طراحــان جــوان و کار  ــرش ماشــینی ب طراحــی ف
بلــد و البتــه هنرمنــد ایجــاد مــی کنــد تــا جــای قدیمــی 

ــد. ــد و پیشــرفت کنن ــا را پرکنن تره

بــه نظــر شــما ورود طراحــان فرش ماشــینی 
بــه عرصــه تولیــد چــه نــکات مثبــت و منفــی 

بــه دنبــال خواهــد داشــت؟ 
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ابتــدا توضیــح مختصــری در رابطــه بــا حــوزه 
فعالیــت شــرکت شــیمی فرآینــد بــرای 

ــد. ــن بفرمایی ــه که ــان مجل مخاطب

در حــال حاضــر  مــا هــم  تولیــد و هــم  بازرگانــی انجام 
مــی دهیــم ، امــا تــالش مــی کنیــم بیشــتر بــه  ســمت 
تولیــد  حرکــت  کنیــم.  شــرکت شــیمی فراینــد طیــف 
وســیعی از محصــوالت شــیمیایی و کمکــی نســاجی را 
بــه صنعــت نســاجی ایــران ارایــه مــی کنــد کــه عبارتند 
از:  انــواع مــواد تعاونــی ریســندگی، مقدمــات بافندگــی 
ــن  ــواع روغ ــل ان ــاپ و تکمی ــرزی، چ ــی، رنگ و بافندگ
هــای اســپین فینیــش BCF، CF، POY، FDY انــواع 
ــرو،  ــیلیکونی میک ــیلیکونی و غیرس ــای س ــن ه ــرم ک ن
ماکــرو و کاتیونیــک انــواع ضدکــف هــای ســیلیکونی و 
غیرســیلیکونی انــواع آنتــی اســتاتیک. ســعی مــی کنیــم 
ــم از  ــند اع ــته باش ــاز داش ــات نی ــه کارخانج ــر آنچ ه
مــواد ، قطعــات حتــی مشــاوره و تحقیقــات  را پاســخگو 

باشــیم.

ــت  ــه صنع ــی ب ــه کمک ــما چ ــوالت ش محص
ــد؟ ــته باش ــد داش ــاجی میتوان نس

ــد و  ــت جدی ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــد م ــا تولی ــدف م ه

افزایــش ســطح کیفیــت محصــوالت موجــود ایرانــی و 
خارجــی اســت ، بــاال بــردن )راندمــان( تولیــد و حــذف 
ــی اســت.    ــواد خارج ــه م ــت نســاجی ب وابســتگی صنع

مهمتریــن ویژگــی  محصــوالت شــیمی فرآینــد کیفیــت 
بــاال ، ثبــات کیفیــت محصــوالت و تنــوع محصــوالت 
جهــت پاســخگویی بــه تمامــی نیازهــای صنایــع 

ــت. ــینی اس ــرش ماش ــاجی و ف نس

ــژه واحدهــای  ــه وی بســیاری از واحدهــای نســاجی و ب
ــی  ــوجات ب ــد منس ــندگی، تولی ــازی و ریس ــاف س الی
ــازار  ــا در ب ــل از مشــتریان م ــت و رنگــرزی و تکمی باف

ــتند. ــران هس ای

هــم اکنــون بــه علــت مشــکالت واردات و قیمــت ارز، 
مــواد داخلــی از موقعیــت بهتــری برخــوردار شــده انــد. 
ــد  ــال رش ــا در ح ــوالت م ــتریان از محص ــتقبال مش اس

اســت.

دالیــل ضعــف مجموعــه هــای تولیــدی 
نســاجی را در چــه میدانیــد؟

در کنار مشــکالت ســخت افــزاری )ماشــین آالت از رده 
خــارج شــده( ضعــف در آمــوزش کارکنــان، دانــش فنــی 

ــازمان  ــت و س ــن مدیری ــعه و همچنی ــق و توس و تحقی
ــه جــای کیفیــت تولیــد  ــر کمیــت ب ســنتی و تمرکــز ب
ــه شــمار  از مهمتریــن نقــاط ضعــف صنعــت نســاجی ب

مــی رود. 

ــت  ــرای صنع ــه کالن ب ــداز و برنام ــم ان ــن چش تدوی
ــرمایه  ــا آن س ــب ب ــور و متناس ــطح کش ــاجی در س نس
ــه  ــی و توج ــش فن ــانی و دان ــروی انس ــذاری در نی گ
جهــت رســیدن بــه کمیــت و کیفیــت قابــل رقابــت مــی 
توانــد راهکارهــای کلــی بــرای رفــع مشــکالت باشــد. 

مشــکالت متعــددی وجــود دارد. قیمتهــا ثبــات ندارنــد. 
ــا مشــکل مواجــه  تامیــن مــواد اولیــه بعضــی اوقــات ب
ــه  مــی شــود. واردات دشــوار شــده و قیمــت مــواد اولی
وارداتــی بــاال و کیفیــت قابــل اطمینــان نیســت.  واردات 
مــواد اولیــه کاهــش یافتــه و واردات ماشــین آالت دچــار 
ــه شــده اســت و  ــواد اولی ــه م ــت بیشــتری نســبت ب اف

مــی تــوان گفــت خیلــی پاییــن آمــده اســت.

 در بخــش مــواد شــیمیایی و کمکــی نســاجی 
تولیــدات ســاخت داخــل بــا مشــابه خارجــی 
ــطحی  ــه س ــت در چ ــت و کیفی ــر قیم از نظ
قراردارنــد؟ آیــا در ایــن بخــش امــکان 

ــم؟  ــادرات داری ص

ــی  ــدات داخل ــت« تولی ــب »قیمت+کیفی ــر ترکی از نظ
ــرای  ــتی ب ــوز بایس ــا هن ــتند، ام ــت هس ــال رقاب در ح

ــود.  ــالش ش ــت ت ــش کیفی افزای

هنــوز در بخــش صــادرات چنــدان فعالیتــی وجــود 
نــدارد. بازارهــای صادراتــی در مناطــق آســیای جنــوب 
شــرقی و آســیای غربــی قــرار دارنــد کــه رقابــت بســیار 
شــدیدی از ســوی چیــن و هنــد وجــود دارد کــه ورود به 
ایــن بازارهــا را خیلــی مشــکل ســاخته اســت. در مرحلــه 
اول ســعی داریــم نیــاز صنایــع نســاجی داخلــی را رفــع 
ــای  ــب بازاره ــده کس ــالهای آین ــپس در س ــم و س کنی
ــوالت و  ــبد محص ــی س ــی و کیف ــعه کم ــد باتوس جدی

 
با کار سخت و ارایه

محصوالت با کیفیت اعتماد

مشتریان را جلب کردیم

مصاحبه با آقای دکتر شاه بابایی 

شرکت شیمی فرآیند  
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ســاخت محصوالتــی کــه در حاضــر از خــارج وارد مــی 
شــوند ، ارتبــاط برقــرار کــردن بیــن واحدهــای صنعتــی 
و تکمیــل زنجیــره هــای تولیــد را در دســتور کار داریــم. 

ــینی  ــرش ماش ــادرات ف ــش ص ــما در بخ ش
نیــز دســتی بــر آتــش داریــد و در دموتکــس 
۲۰۲۰ نیــز حضــور داشــتید چطــور مــی 
تــوان صــادرات فــرش ماشــینی را افزایــش 

داد؟ 

بــا توجــه بــه جایــگاه فــرش ایــران در جهــان در  
نمایشــگاه دموتکــس نیــز بــا هــدف معرفــی ایــن جایگاه 
ــوالت  ــن محص ــی از ای ــه تولیدات ــش مجموع ــا نمای ب
صــورت گرفــت و بــه مقــام جهانــی و پیشــینه تاریخــی 
فــرش دســتباف و هنــر طراحــان ایرانــی نیــز در معرفــی 
ــد،  ــد ش ــدگان تاکی ــه بازدیدکنن ــوش ب ــا و نق ــرح ه ط
ــتانداردها  ــت اس ــی و رعای ــث بازاریاب ــت مبح ــه اهمی ب
ــت  ــه جه ــن عرص ــوالت در ای ــدی محص ــته بن و بس

ــرده شــد.  ــی ب توســعه بازارهــای خارجــی پ

فــروش  ســطح  افزایــش  مقولــه  در  نظــرم  بــه 
ــی  ــی م ــای اروپائ ــل از بازاره ــرش ، قب ــوالت ف محص
ــور  ــروش در کش ــای ف ــائی بازاره ــه شناس ــت ب بایس
هــای همســایه توجــه داشــت و ظرفیــت هــا و نیازهــا 
را در ایــن کشــورها  شناســائی نمــود کــه در ایــن میــان 
ــی  ــی فرهنگ ــارت و رایزن ــعه تج ــازمان توس ــش س نق
بازوهــای  بعنــوان  خارجــه  امــور  وزارت  طریــق  از 
ــای  ــتراتژی ه ــا و اس ــت ه ــتای سیاس ــد در راس توانمن
وزارت صمــت مهــم و حائــز اهمیــت اســت. هــر چنــد 
ــه توجــه هــر چــه بیشــتر متولیــان امــور  تاکیــد مــن ب
بــه مزیــت رقابتــی ایــن محصــول منحصــر ایرانــی در 

ــت. ــی اس ــای جهان بازاره

ــی )نمایشــگاههای  ــای جهان ــتمر در بازاره حضــور مس
ــی، بازارشناســی  خارجــی(، تحقیقــات بازارهــای صادرات
ــدف  ــای ه ــای مشــتریان در بازاره ــر نیازه ــز ب و تمرک
ــت  ــتا اهمی ــن راس ــت در ای ــش کیفی ــی و افزای صادرات
ــا و  ــوق ه ــه مش ــاز ب ــینی نی ــرش ماش ــت ف دارد. صنع

ــرای صــادرات دارد. ــی ب ــای دولت ــت ه حمای

تولیــد صحیــح فــرش ماشــینی بــا مــواد اولیــه و طــرح 
ــدت  ــاه م ــد در کوت ــی توان ــازار م ــاز ب ــورد نی ــای م ه
ــت  ــد و قیم ــش ده ــینی را افزای ــرش ماش ــادرات ف ص
رقابتــی تــا حــد قابــل توجهــی مــی توانــد موثــر باشــد.

افزایــش تولیــدات صحیــح فــرش ماشــینی بــدوا 
ــه  ــن مولف ــوان اولی ــی بعن ــه طراح ــه مقول ــه ب ــا توج ب
زنجیــره تامیــن فــرش ، از طریــق ایــده ســازی از 
کلکســیون طــرح هــای فــرش قدیمــی دســتباف 
ــوش  ــان خ ــق طراح ــا از طری ــی آنه ــی و بازطراح ایران
ذوق جهــت تامیــن ســالیق مشــتریان امــروزی میســر 

اســت . ســپس مــواردی همچــون تولیــد دانــش فنــی 
و توجــه بــه زیــر ســاخت هــای تولیــد در کشــور بــا در 
نظــر گرفتــن تبلیغــات و فــروش محصــوالت در فضــای 

ــازی .  مج

و  پیشــرفته  و  متریــال جدیــد  از  اســتفاده  هرچنــد 
جایگزینــی آنهــا بجــای مــواد اولیــه متــداول نیــز یــک 
ــن  ــدات در ای ــطح تولی ــش س ــروری در افزای ــه ض توج
ــت . ــی اس ــروش جهان ــای ف ــهم بازاره ــه از س عرص

 وضعیــت صنعــت نســاجی و فــرش ماشــینی 
را پــس از برداشــته شــدن تحریــم هــا 

ــد ؟ ــی کنی ــی م ــش بین ــور پی چط

بــا توجــه بــه بهبــود وضعیــت معیشــت و درآمــد مــردم، 
ــد  ــش خواه ــرف افزای ــای مص ــد و تقاض ــدرت خری ق
ــد  ــاال خواه ــز ب ــال واردات نی ــن ح ــا در همی ــت، ام یاف
رفــت. در مجمــوع در بعضــی از رشــته هــا ماننــد فــرش 
ــی از  ــد و بعض ــد ش ــر خواه ــدی بهت ــا ح ــینی ت ماش
ــد شــد  ــرو خواهن ــا مشــکالت جــدی روب بخــش هــا ب
ــم هــا و عــادی  ــع تحری ــا رف ــی قطع ــه طــور کل ــا ب ام
ــود  ــه بهب ــی و ... ب ــادی، سیاس ــط اقتص ــازی رواب س

ــد. ــی کن ــک م ــارت کم ــب و کار و تج ــای کس فض

ــم  ــر تحری ــه تاثی ــی  ب ــور اساس ــه ط ــوع ب ــن موض ای
ــران و سیاســت هــای  ــی ای ــر نفت ــر صــادرات غی هــا ب
راهبــردی و کالن کشــور وابســته اســت بــا ایــن رویکرد 
ــا تغییــر دیــدگاه هــا  کــه توســعه هــر نــوع صــادرات ب
ــود .  ــام ش ــوالت انج ــدات آن محص ــت تولی در وضعی
ــورهای  ــن کش ــادی بی ــر  اقتص ــات موث ــد ارتباط هرچن
همســایه و بنگاههــای هــای اقتصــادی فعــال در 
عرصــه  تولیــدات فــرش بایــد در نظــر گرفتــن  ریســک 
ــی  ــن محصــول در بازارهــای جهان نوســانات قیمــت ای
ــران  ــات ای ــس از انتخاب ــه  پ ــد ک ــم  باش ــد از تحری بع
ــوع  ــن موض ــورد ای ــوان در م ــی ت ــده ، م ــال آین در س
ــن در  ــدم مهمتری ــد معتق ــر چن ــرد . ه ــر ک ــالم نظ اع
ایــن  مســئله ، انگیــزه دادن دولــت بــه تولیدکننــدگان و 

ــت . ــم هاس ــد از از تحری ــرش بع ــدگان ف صادرکنن

بــه عنــوان یــک کارشــناس و مشــاور 
ســرمایه گــذاری در صنعــت نســاجی کــدام 
بخــش هــا را بــرای ســرمایه گــذاری جدیــد 

ــد؟ ــی کنی ــنهاد م پیش

ــک  ــه ی ــاز ب ــز نی ــه چی ــش از هم ــاجی بی ــت نس صنع
ــا ســرمایه گــذاری هــای آینــده  نقشــه راه کلــی دارد ت
بــا توجــه بــه نیازهــای کشــور و حتــی نــگاه بــه 
بازارهــای صاداراتــی جهانــی و منطقــه ای انجــام شــود 
ــزاری  ــرمایه گ ــرمایه و س ــت س ــدر رف ــه ه و از هرگون
هــای پرریســک در شــرایط اقتصــادی پیچیــده کشــور 

ــود.  ــری ش جلوگی

اولویــت ســرمایه گذارهــا در صنعــت نســاجی بــا توجــه 
ــوان در  راه  ــی ت ــور را م ــدار کش ــعه پای ــند توس ــه س ب
ــد  ــه تولی ــد در زمین ــی جدی ــای صنعت ــدازی واحده ان
 BCF الیــاف مصنوعــی پلــی اســتر و اکرلیــک و
فــرش، خطــوط دوخــت انــواع پوشــاک و بافــت و مهــم 
ــروزه دارای  ــه ام ــدی ک ــته بن ــع بس ــه صنای ــر از هم ت

ــرد. ــوان ک ــت عن ــرفته ای اس ــای پیش ــاوری ه فن

 تقریبــا در شــرایط فعلــی کشــور صنعتگــران نــه تنهــا 
نمــی تواننــد روی کمــک هــای دولــت و تســهیل تولیــد 
ــه  ــکالتی را ک ــر روز مش ــد ه ــه بای ــد بلک ــاب کنن حس
ــه  ــی و منطق ــی و خارج ــای داخل ــت ه ــت و سیاس دول
ــن  ــر م ــه نظ ــد. ب ــل کنن ــد را تحم ــی کن ــاد م ای ایج
ــوالت،  ــت محص ــوع و کیفی ــش تن ــتی روی افزای بایس
ــاال  ــن ب ــی و همچنی ــش فن ــان و دان ــوزش کارکن آم
بــردن بهــره وری و کاهــش قیمــت تمــام شــده بیشــتر 

تمرکــز شــود.

ــور  ــاجی چط ــت نس ــر صنع ــا ب ــر کرون تاثی
ــوده؟  ب

ــب  ــه مرات ــر ب ــات تاثی ــش خدم ــر روی بخ ــا ب  کرون
بیشــتری گذاشــته اســت. بطــور کلــی صنایــع نســاجی 

ــد. ــته ان ــر گذاش ــا را پشــت س ــوج کرون م

از نظر ترکیب »قیمت+کیفیت« 

تولیدات داخلی در حال رقابت با 

خارجی ها هستند، اما هنوز برای 

افزایش کیفیت، نوآوری و صادرات 

باید تالشهای زیادی انجام شود. 
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ــرش  ــد ف ــات تولی ــت کارخانج ــن وضعی از آخری
بــرای  بیــدگل  و  آران  و  کاشــان  در  ماشــینی 

ــد. ــن بفرمایی ــه که ــدگان مجل خوانن

همانطــور کــه مســتحضر هســتید اســتاندارد منطقــه کاشــان 
شــهرهای شــمالی اســتان اصفهــان )کاشــان، آران و بیــدگل 
و نطنــز( را تحــت پوشــش دارد. در ایــن منطقــه دو محصــول 

فــرش ماشــینی و گالب دارای مزیــت مطلــق مــی باشــند.

شهرســتان هــای آران و بیــدگل و کاشــان بزرگتریــن منطقــه 
تولیــد فــرش ماشــینی در ایــران و همچنیــن دومیــن منطقــه 
ــر  ــد فــرش در جهــان مــی باشــند. در حــال حاضــر اکث تولی
واحــد هــای تولیــدی فــرش ماشــینی بــه کیفیــت و اســتاندارد 
ــت  ــظ بــازار و رضای ــعی در حف ــد و س ــی دهن ــت م اهمی

ــد. مشــتریان خــود دارن

نحــوه برخــورد اداره اســتاندارد بــا متخلفیــن بــه 
چــه شــکلی اســت؟

فــرش ماشــینی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری نشــانه 
گــذاری برچســب یــا مشــخصات فنــی و اطالعــات برچســب 
بــه شــماره 13۶0 مــی باشــد طبــق مــاده 15 قانــون تقویــت 
و توســعه نظــام اســتاندارد “ هــرگاه اجــرای اســتاندارد در مورد 
ــس از انقضــای  ــاری اعــالم شــود ، پ ــی اجب کارهــا و خدمات
مهلــت هــای مقــرر، تولیــد، تمرکــز، توزیــع و فــروش اینگونه 
ــد  ــا تائی ــتاندارد و ی ــت اس ــدون عالم ــات ب ــا و خدم کااله
ــون  ــاده ۴0 قان ــق م ــف طب ــا متخل ــوع و ب ــازمان ، ممن س

مذکــور برخــورد مــی گــردد.

در خصــوص برخــورد بــا متخلفیــن همانطــور کــه اشــاره شــد 
ــی  ــت م ــت اهمی ــه کیفی ــه مقول ــدی ب ــای تولی ــر واحده اکث
دهنــد و خــود را ملــزم بــه رعایــت اســتاندارد هــای محصــول 
ــا متخلفیــن بدیــن  مــی داننــد سیاســت برخــورد ایــن اداره ب
صــورت مــی باشــد کــه فــرض را بــر ناآگاهــی تولیــد کننــده 
ــاد و  ــی و ارش ــا راهنمای ــدا ب ــته و ابت ــده گذاش ــه کنن و عرض
ارائــه توصیــه هــای فنــی و تذکــرات شــفاهی و کتبــی ســعی 
ــدی  ــای تولی ــازی واحده ــتاندارد س ــکل و اس ــع مش در رف
داریــم. درصــورت تکــرار تخلــف و عــدم توجــه بــه تذکــرات 
ــظ و  ــت حف ــک در جه ــدون ش ــتاندارد ، ب ــان اس کارشناس

ــت از  ــن حمای ــده و هچنی ــرف کنن ــوق مص ــت از حق صیان
تولیدکننــدگان خوشــنام و دارای پروانــه اســتاندارد ، متخلــف 

ــه مقــام قضایــی معرفــی خواهــد گردیــد. ب

ــد  ــک واح ــه ی ــرای اینک ــای الزم ب ــان ه  الم
ــای  ــد مجوزه ــاجی بتوان ــوزه نس ــدی در ح تولی

ــت؟ ــواردی اس ــه م ــرد چ الزم را بگی

بــا توجــه بــه اینکــه فــرش هــای ماشــینی در حــال حاضــر 
ــذاری  ــب گ ــر چس ــاری ب ــتاندارد اجب ــررات اس ــمول مق مش
یــا مشــخصات فنــی و اطالعــات برچســب مــی باشــد 
بــه عبــارت ســاده تــر هــر آنچــه فــرش تولیــد شــده اســت 
مشــخصات فــرش ماشــینی از قبیــل نــوع نــخ خــاب، پــود و 
چلــه و همچنیــن تراکــم شــانه ، تراکــم پــود و ... . بایســتی بر 
روی برچســب گــذاری باشــد ونوعــی راســتی آزمایــی فــرش 

مــی باشــد. 

ــر  ــتاندارد در نظ ــه اس ــذ پروان ــت اخ ــادی جه ــهیالت زی تس
گرفتــه شــده اســت. شــرکتهای فــرش ماشــینی بــا راهنمایــی 
همــکاران اینجانــب مــی تواننــد بــا حداقــل امکانــات نســبت 
ــا  ــد. ب ــدام نماین ــود اق ــوالت خ ــازی محص ــتاندارد س ــه اس ب
ــرش  ــی ف ــای کارگاه ــرکت ه ــر ش ــه اکث ــه اینک ــه ب توج
ماشــینی بــدون مجــوز از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا  ــت شــده مــی باشــند و ی ــی ثب ــد عالمــت تجارت ــا فاق و ی
امــکان اســتخدام کارشــناس نســاجی را ندارنــد و بــه همیــن 
خاطــر در گذشــته جهــت دریافــت پروانــه اســتاندارد مشــکل 
ــای  ــازمان ه ــا س ــه ب ــورت گرفت ــل ص ــا تعام ــد ب ــته ان داش
فــوق الذکــر جهــت رفــع تمــام ایــن مــوارد راهــکار مناســب 
ــده  ــد کنن ــای تولی ــذا دیگــر واحده اندیشــیده شــده اســت ل
ــتاندارد و  ــه اس ــذ پروان ــدم اخ ــرای ع ــه ای ب ــی بهان کارگاه

ــد. ــر مجــاز ندارن ــد غی تولی

ــاجی در  ــان نس ــی از کارشناس ــی یک ــه تازگ  ب
فضــای مجــازی اعــالم کــرده بــود فقط برچســب 
ــن  ــه گرفت ــازی ب ــم و نی ــرش بگذاری ــرروی ف ب
ــی  ــتاندارد نم ــوز  از اداره اس ــا مج ــه و ی پروان
ــت ؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــر ش ــد نظ باش

ــد  ــت مانن ــی اس ــر کارشناس ــط و غی ــیار غل ــر بس ــن نظ ای
ایــن اســت کــه کســی ســاختمان بســازد و بگویــد مقــررات 
فنــی ســاختمان را رعایــت مــی کنــم ولــی نیــاز بــه پروانــه 
ــت  ــی را رعای ــررات رانندگ ــام مق ــا تم ــدارم و ی ــاختمانی ن س
ــون  ــدارم. قان ــی ن ــه رانندگ ــه گواهینام ــاز ب ــم و نی ــی کن م
ــه  ــهرداری و گواهینام ــه ش ــتن پروان ــورت نداش ــر ص در ه
ــرش  ــوص ف ــد درخص ــی کن ــه م ــه و تنبی ــی را جریم رانندگ
ماشــینی هــم همیــن طــور اســت اســتاندارد مشــخصات فنــی 
ــررات  ــمول مق ــینی مش ــرش ماش ــب ف ــات برچس و اطالع
ــام  ــعه نظ ــون توس ــاده 15 قان ــر م ــاری و براب ــتاندارد اجب اس
ــل از  ــروش آن قب ــز و ف ــع ، تمرک ــد ، توزی ــتاندارد تولی اس
ــات  ــی و اطالع ــخصات فن ــتاندارد  مش ــه اس ــت پروان دریاف

ــد. ــی باش ــوع م برچســب ممن

 البتــه فــرش ماشــینی دارای  اســتاندارد تکمیلــی و کاملتــری 
ــه شــماره  ــام اســتاندارد ویژگــی هــای فــرش ماشــینی  ب بن
10۷53 نیــز هســت کــه گرفتــن پروانــه اســتاندارد آن 

ــد . ــی باش ــاری  م اختی

ــرش  ــی ف ــروش اینترنت ــترش ف ــا گس ــرا ب  اخی
بــرای مــردم و خریــداران مشــکالتی پیــش 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــکایت های ــا ش ــده. آی ام

ــتید؟ داش

ــا  ــه کاره ــی هم ــروش اینترنت ــا ف ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ب
گســترش پیــدا کــرد. بســیاری از صاحبــان صنایــع بــه فکــر 
افتادنــد تــا فــروش خــود را از شــکل ســنتی بــه الکترونیکــی 
ــروش  ــی ف ــای فیزیک ــی فض ــروش اینترنت ــد. ف ــر دهن تغیی
ــوالت را  ــترده محص ــد گس ــکان بازدی ــدارد و ام ــنتی را ن س
بــه خریــداران مــی دهــد و مزایــای بســیار زیــادی دارد ماننــد 
صرفــه جویــی در زمــان خریــد ، امــکان جســتجو ، اســتفاده 
ــن  ــاد و همچنی ــوع بســیار زی ــی، تن ــای اینترنت ــف ه از تخفی
دارای معایــب بســیار زیــادی نیــز مــی باشــد کــه مهمتریــن 
آنهــا شــامل ملمــوس نبــودن محصــول، عــدم تعامــل بیــن 
فروشــنده و مشــتری ، کالهبــرداری اینترنتــی و عــدم تحویــل 
ــت  ــا واقعی ــازی ب ــده در فضــای مج ــاهده  ش ــای مش کااله

محصــول.

وضعیت استاندارد در
صنعت فرش ماشینی کشور

 مصاحبه با دکتر بخردی
معاون مدیرکل و رئیس استاندارد منطقه کاشان

 
برچسب فرش ماشینی مشمول مقررات استاندارد اجباری

و برابر ماده 15 قانون توسعه نظام استاندارد تولید ، توزیع ،
تمرکز و فروش آن قبل از دریافت پروانه استاندارد 

 مشخصات فنی و اطالعات برچسب ممنوع می باشد

۲۲
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ــر مســتثنی  ــوق الذک ــوارد ف ــز از م ــای ماشــینی نی ــرش ه ف
نمــی باشــد.

بلــه شــکایات درخصــوص فــروش اینترنتــی و حتــی حضوری 
ــتانها  ــایر شهرس ــینی در س ــرش ماش ــدگان ف از مصــرف کنن
ــا  ــذاب و ب ــیار ج ــی کاال بس ــروش اینترنت ــود دارد.  در ف وج
ــغ  ــرروی تبلی ــردد و ب ــی گ ــی م ــاص معرف ــای خ ویژگیه
ــرش  ــت ف ــا واقعی ــده و ... ب ــد ش ــم قی ــخ و تراک ــس ن جن
مصــرف  شــکایت  باعــث  و  داشــته  مغایــرت  تحویلــی 

ــردد. ــی گ ــدگان م کنن

را  تخلفــات  بیشــترین  کارخانجــات  کــدام 
ببریــد؟ اســم  میتوانیــد  داشــتند. 

از نــام بــردن واحــد هــای تولیــدی متخلــف معــذور هســتیم 
ــه دارای  ــدی ک ــای تولی ــد ه ــی واح ــورت کل ــه ص ــی ب ول
ــت  ــام کیفی ــون دارای نظ ــند چ ــی باش ــتاندارد م ــه اس پروان
تعریــف شــده و همچنیــن مســئول کنتــرل کیفیــت ناظــر بــر 
ــد  ــرار دارن ــی باشــند و تحــت پوشــش اســتاندارد ق ــد م تولی

ــد.  ــف ندارن ــا تخل غالب

ــی  ــینی م ــرش ماش ــرم ف ــز و محت ــدگان عزی ــرف کنن مص
تواننــد فــرش ماشــینی خــود را از واحــد هــای دارای پروانــه 
ــد و اســامی شــرکت هــای دارای  ــداری نماین اســتاندارد خری
پروانــه اســتاندارد را در ســایت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 

فهرســت واحــد هــای تولیــدی مشــاهده نماینــد.

ــد  ــه خری ــکان نســبت ب ــی االم ــردد حت ــه میگ ــا توصی ضمن
ــراه  ــد هم ــی ندارن ــر تخصص ــد و اگ ــدام نمایی ــوری اق حض
ــوص  ــد. در خص ــدام نماین ــع اق ــا مطل ــناس ی ــرد کارش ــا ف ب
خریدهــای اینترنتــی هــم توصیــه اکیــد بــه مصــرف کنندگان 
ایــن اســت کــه حتمــا از واحــد هــای تولیــدی ، دارای پروانــه 
ــایت  ــق س ــد و از طری ــام دهن ــود را انج ــد خ ــتاندارد خری اس
اداره اســتاندارد  وضعیــت  واحــد تولیــدی اســتاندارد را بررســی 

و ســپس اقــدام بــه خریــد نماینــد.

یــک فــرش ماشــینی خــوب چــه اســتانداردهایی 
بایــد داشــته باشــد؟

 در توضیحــات قبلــی هــم توضیــح دادم یــک فــرش 
ــده  ــد کنن ــد تولی ــد واح ــتاندارد باش ــوز اس ــی دارای مج وقت
ــت  ــرل کیفی ــتم کنت ــت و سیس ــرل کیفی ــئول کنت دارای مس
ــد  ــی کن ــت م ــه را رعای ــات اولی ــوده و الزام ــگاه ب وآزمایش
یعنــی یــک ســری مقــررات کیفــی و الزامــات و روش هــای 
اجرایــی را رعایــت کــرده تــا پروانــه اســتاندارد گرفتــه اســت  
پــس فــرش دارای عالمــت اســتاندارد  مصــداق فــرش 

ــت . ــوب اس ــینی خ ماش

ــورد  ــینی م ــرش ماش ــای ف ــی ه ــه ویژگ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
آزمــون قــرار مــی گیــرد از کیفیــت باالتــری برخــوردار مــی 

باشــد.

مــردم چگونــه فــرش غیــر اســتاندارد را از فــرش 
ســالم و مــورد تأییــد اداره اســتاندارد تشــخیص 

دهنــد؟

بــرای شــناخت فــرش ماشــینی اســتاندارد شــهروندان گرامــی 
مــی تواننــد از طریــق ســایت ســازمان ملــی اســتاندارد 

نســبت بــه شناســایی واحدهــای تولیــدی دارای پروانــه 
ــک  ــه ی ــر اینک ــاده ت ــای س ــدام نمایند.راهکاره ــتاندارد اق اس
ــب  ــر روی برچس ــتاندارد ب ــت اس ــر عالم ــی زی ــد ده رقم ک
ــد فــرش  ــده اســت تقاضــا داریــم در موقــع خری حــک گردی
ــه ســامانه پیامکــی 1000151۷  ماشــینی کــد ده رقمــی را ب
پیامــک نمــوده و از صحــت و ســقم عالمــت اســتاندارد 

ــد. ــل نماین ــالع حاص اط

ــتانداردهای الزم را  ــرکتی اس ــه ش ــی ک درصورت
ــش  ــکالتی برای ــه مش ــد چ ــرده باش ــه نک تهی

پیــش می آیــد؟

ــه  ــه ب ــا توج ــینی ب ــرش ماش ــدی ف ــای تولی ــه واحده کلی
اینکــه فــرش ماشــینی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری 
ــزم  ــد مل ــی باش ــب م ــاق برچس ــی و انطب ــخصات فن مش
ــه اســتاندارد 13۶0 اقــدام  ــه دریافــت پروان هســتند نســبت ب
نماینــد در صــورت عــدم دریافــت پروانــه اســتاند ارد مرتکــب 
ــوده و   ــتاندارد ب ــام اس ــعه نظ ــون توس ــاده 15 قان ــف م تخل
ــون توســعه نظــام اســتاندارد برخــورد  ــا مــاده ۴0 قان ــر ب براب
قانونــی صــورت خواهــد گرفــت. ضمنــا اگــر تولیــد کننــده و 
ــت اســتاندارد  ــدا از عالم ــا عم ــده ســهوا و ی ــا عرضــه کنن ی
ــدون مجــوز  ــرش ب ــت ف ــا باف ــر روی برچســب و ی ــران ب ای
ــام  ــعه نظ ــون توس ــاده ۴0 قان ــا م ــر ب ــد براب ــتفاده نماین اس
اســتاندارد و مــاده 525 قانــون مجــازات اســالمی از ســه مــاه 

ــد شــد ــا ده ســال حبــس محکــوم خواهن ت

ــتاندارد  ــه اس ــه تهی ــی ب ــا تمایل ــرکت ه ــرا ش چ
ــد؟ ندارن

اکثــر شــرکتهای تولیــدی بــه امــر کیفیــت محصــوالت خــود 
اهمیــت میدهنــد و از ابتــدا ســعی در اخــذ مجــوز هــای قانونی 
ــد. اینکــه تعــداد محــدودی از  از ســازمانهای مربوطــه را دارن
شــرکتها غالبــا کارگاهــی و بــدون مجــوز فعالیــت مــی نماینــد 
و تمایلــی بــه اخــذ پروانــه اســتاندارد ندارنــد ریشــه در برخــی 
امــور دیگــر دارد کــه میتوانــد شــامل عــدم آگاهــی از مزایــای 
ــه هــای  ــورد از هزین ــی م ــرس ب ــه اســتاندارد و ت اخــذ پروان
ــفانه  ــم متاس ــوارد ه ــی از م ــد در برخ ــازی باش ــتاندارد س اس

ســودجویی و منغعــت طلبــی بیــش از حــد مطــرح اســت.

بــه تازگــی عــده ای ســودجو بــا اســتفاده از برچســب 
ــردن  ــه کارب ــتاندارد و ب ــا اس ــر ب ــذاری مغای ــانه گ ــای نش ه
ــر  ــه ب ــم اضاف ــن ، تراک ــانه، دیزای ــرح ش ــد ط ــی مانن عبارات
ــی  ــی و ... حت ــر واقع ــخ غی ــس ن ــالم جن ــی، اع ــم واقع تراک
جعــل نشــان اســتاندارد بــر روی بافــت فــرش و یــا برچســب 
اقــدام نماینــد کــه در صــورت مشــاهده برخــورد قانونــی الزم 

ــرد. ــورت میگی ص

ــه  ــف ب ــدی متخل ــد تولی ــون ۴۶ واح ــن خصــوص تاکن در ای
ــتانهای آران و  ــتری شهرس ــی و دادگس ــرات حکومت ــه تعزی ب

ــد. ــده ان ــی گردی ــز معرف ــدگل ، کاشــان و نطن بی

دربــاره بازرســی هایــی کــه توســط کارشناســان 
اســتاندارد صــورت میگیــرد توضیحاتــی بفرمایید.

بــا توجــه بــه گســتردگی و پراکندگــی واحــد هــای تولیــدی 
فــرش ماشــینی در کاشــان و آران و بیــدگل در ســال جــاری 
نزدیــک بــه 2120 بازرســی از واحــد هــای تولیــدی و صنفــی 

ــرکت  ــن اداره و ش ــان ای ــط کارشناس ــینی توس ــرش ماش ف
بازرســی اســتاندارد صــورت گرفتــه اســت.

ــان و  ــتاندارد کارشناس ــعه اس ــون  توس ــاده 19  قان ــق م طب
بازرســان اســتاندارد ضابــط دادگســتری محســوب مــی گردنــد 
و مجــاز مــی باشــند بــه محــل هــای تولیــد، بســته بنــدی، 
ــا خدمــات مشــمول اســتاندارد  تمرکــز و فــروش کاالهــا و ی
ــد و  ــرداری بپردازن ــه ب ــی و نمون ــه بازرس ــاری وارد و ب اجب
ــه  ــر بازرســی و نمون ــان در ام ــه از ورود کارشناس در صورتیک
بــرداری ممانعــت بعمــل آیــد برابــر بــا بنــد ۸ مــاده ۴0 قانــون 
توســعه نظــام اســتاندارد بــا متخلــف برخــورد قانونــی صــورت 

خواهــد گرفــت.

الزم بــه ذکــر اســت سیاســت ایــن اداره در درجــه اول 
ــد  ــه واح ــه ب ــا مراجع ــتاندارد ب ــان اس ــادی و کارشناس ارش
ــی و  ــای الزم فن ــه ه ــدا توصی ــی ابن ــدی و توزیع ــای تولی ه
کارشناســی را ارائــه داده و در صــورت مشــاهده تخلــف جزئــی 
ــرار  ــورت تک ــود در ص ــی ش ــفاهی داده م ــی و ش ــر کتب تذک
ــه مقــام  ــه مــوارد کیفــی متخلــف ب تخلــف و عــدم توجــه ب

ــردد. ــی میگ ــی معرف قضای

ــذ  ــازی و اخ ــتاندارد س ــم اس ــی نمای ــالم م در خاتمــه اع
مجــوز اســتاندارد باعــث ایجــاد اطمینــان خاطــر در مصــرف 
کننــدگان مــی گــردد و اداره اســتاندارد کاشــان آمــاده همــه 
ــه  ــا تولیدکننــدگان در اخــذ پروان گونــه همــکاری و تعامــل ب

ــی باشــد.  اســتاندارد م
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ــی  ــش خصوص ــه بخ ــود ک ــالدی ب ــه 19۷0 می در ده
ــال  ــا س ــد و ت ــر ش ــینی مص ــرش ماش ــت ف وارد صنع
19۷9 طــول کشــید تــا غــول صنعــت فــرش ماشــینی 
جهــان از خــواب برخیــزد. در ســال 19۷9 شــرکت 
ــه  ــروز ب ــا ام ــد، ت ــد ش ــر متول ــورز مص ــال وی اورینت
مهمتریــن بازیگــر صنعــت فــرش ماشــینی و کفپــوش 

ــود.  ــدل ش ــان ب جه

ــه خاطــر مــدارس آمــوزش و  ــه طــور ســنتی ب مصــر ب
بافــت فــرش دســتباف خــود کــه بــه ویــژه در مناطــق 
روســتایی ایــن کشــور رواج دارد مشــهور اســت. در 
اوایــل دهــه 19۶0 بــود کــه دولــت مصــر بــرای رفــع 
ــکان هــای عمومــی و  ــی ، م نیازهــای موسســات دولت

مکانهــای مذهبــی و مســاجد تولیــد فــرش ماشــینی را 
آغــاز کــرد.

 ARAB CARPET COMPANY در دهــه 19۶0 شــرکت
ــر  ــینی در مص ــرش ماش ــده ف ــد کنن ــا تولی ــر تنه مص
بــود کــه بــه طــور مســتقیم توســط دولــت اداره میشــد. 
ــه  ــه ورود ب ــه 19۷0 بخــش خصوصــی مجــاز ب در ده
ــال 19۷9  ــد و در س ــینی ش ــرش ماش ــد ف ــش تولی بخ
 Oriental Weavers ویــورز  اورینتــال  شــرکت 
ــی  ــول عظیم ــت تح ــرقیون (  توانس ــاجون الش )النس
ــد و  ــاد کن ــر ایج ــینی مص ــرش ماش ــت ف را در صنع
ــه  ــد ک ــی کن ــازار معرف ــه ب ــدی را ب ــتاندارهای جدی اس
ــول و  ــت. تح ــود نداش ــر وج ــان در مص ــه آن زم ــا ب ت

انقالبــی کــه ایــن شــرکت ایجــاد کــرد موجــب شــد تــا 
شــرکت هــای زیــاد دیگــری نیــز در مصــر در صنعــت 
فــرش ماشــینی تاســیس شــوند و همگــی بــرای 
رســیدن بــه اســتاندارهای بــاالی اورینتــال ویــورز 
ــت  ــد از گذش ــروز بع ــد. ام ــالش کنن ــا او ت ــت ب و رقاب
۴0 ســال ایــن شــرکت بــه نمــاد صنعــت مصــر تبدیــل 
ــازار  ــازار مصــر بلکــه در ب ــه تنهــا در ب شــده اســت و ن
ــب اســت و چشــم  ــی رقی ــوش ب ــرش و کفپ ــی ف جهان
ــن نیازهــای  ــرای تامی بســیاری از کشــورهای جهــان ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــر دوخت ــه مص ــوش ب ــرش و کفپ ف

در حــال حاضــر تولیــدات فــرش ماشــینی مصــر 
ــود.  ــی ش ــادر م ــان ص ــور جه ــش از 130 کش ــه بی ب
صنعــت فــرش ماشــینی مصــر از نظــر ماشــین آالت و 
تکنولــوژی بافــت در ســطح بســیار باالیــی قــرار دارد و 
ــرش  ــل ف ــن ماشــین آالت بافــت و تکمی ــد تری از جدی

ــرد.  ــی ب ــره م ــینی به ماش

ــر 100  ــغ ب ــا جمعیــت بال ــد مصــر ب ــب اســت بدانی جال

صنعت فرش ماشینی مصر 
ترجمه و گردآوری: محبوبه قایدی - تحریریه مجله نساجی کهن

Mr Mohamed Farid Khamis
موسس فقید شرکت اورینتال ویورز مصر 

Mr Mohamed Mahmoud Khamis
نایب رییس فعلی شرکت اورینتال ویورز مصر 

Mrs Yasmine Farid Khamis
ریاست فعلی شرکت اورینتال ویورز مصر 

گزارش
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دولــت فلســطین از تصمیــم رجــب طیــب اردوغــان ، 
رئیــس جمهــور ترکیــه، بــرای ایجــاد منطقــه صنعتــی 
ــرده  ــتقبال ک ــن اس ــهر جنی ــری ش ــه باخت در کران

اســت.

وزیــر   )Khaled Al-Osaily( العاصیلــی  خالــد 
ــو  ــس آنادول ــا آژان ــو ب ــطین در گفتگ ــاد فلس اقتص
ــه ارزش  ــه ب ــی ترکی ــت مال ــه حمای ــرد ک ــالم ک اع
10 میلیــون دالر و بــا هــدف ایجــاد ســاختار داخلــی 

منطقــه صنعتــی می باشــد.

العاصیلــی گفــت: ” بــرای فعالیــت کارخانه هــای 
ترکیــه در منطقــه صنعتــی برنامه هــای بوجــود آمــده 
ــه  ــر اقتصــاد فلســطین، منطق ــه وزی ــه گفت اســت.” ب
صنعتــی طــی دو مرحلــه پیاده ســازی می شــود: 
مرحلــه اول توســط دولــت آلمــان بــا هزینــه ای 
ــام  ــود و تم ــن می ش ــورو تأمی ــون ی ــدود 2۴ میلی ح
ــااًل  ــرد و احتم ــی را دربرمی گی ــاخت های خارج زیرس

ــد. ــد ش ــل خواه ــال 2021 تکمی ــط س ــا اواس ت

مرحلــه دوم بــا هــدف ایجــاد زیرســاخت های داخلــی 
ــه آن  ــن می شــود و هزین ــه تأمی توســط کشــور ترکی
ــه  ــی رود ک ــون دالر اســت. انتظــار م حــدود 10 میلی

ایــن مرحلــه نیــز بــه زودی انجــام شــود.

روزنامــه رســمی ترکیــه تصمیــم اردوغــان مبنــی 
صــدور مجــوز ایجــاد یــک منطقــه صنعتــی در جنیــن 
بــه اتحادیــه اتاق هــای بازرگانــی و اعضــای مبــادالت 

ــود. ــر نم ــه )TOBB( را منتش ــی ترکی کاالی

ــه  ــردم ترکی ــت و م ــور، دول ــس جمه ــی از رئی العاصیل
ــاد  ــت از اقتص ــی و حمای ــع سیاس ــر “مواض ــه خاط ب
فلســطین” تشــکر کــرد. العاصیلــی بــا ابــراز امیــدواری 
از حضــور کارخانه هــای ترکیــه در جهــت افزایــش 
ــار دارد  ــن انتظ ــده، همچنی ــطین در آین ــادرات فلس ص
در ایــن زمینــه حــدود 5000 فرصــت شــغلی مســتقیم و 

ــود. ــاد ش ــتقیم ایج ــغل غیرمس 15000 ش

ــال  ــن از س ــی در جنی ــه آزاد صنعت ــاد منطق ــده ایج ای
1999 آغــاز شــد امــا تــا قبــل از ســال گذشــته، چندیــن 
بــار متوقــف شــد. منطقــه صنعتــی برنامه ریــزی شــده 
بیــش از 1100 دونــوم )یــک دونــوم معــادل 1000 متــر 
مربــع( اســت و در حــدود ســه کیلومتــری شــمال مرکــز 

شــهر جنیــن واقــع شــده اســت.

کارخانه هــای  غذایــی،  مــواد  تولیــد  کارخانه هــای 
ــن  ــل در ای ــاژ اتومبی ــای مونت ــه ه ــاجی و کارخان نس

ــد. ــد ش ــداث خواهن ــه اح منطق

ــوش و  ــرای کفپ ــی ب ــیار خوب ــازار بس ــر ب ــون نف میلی
ــف در  ــات مختل ــود طبق ــت . وج ــینی اس ــرش ماش ف
ــه  ــردم ب ــه م ــر و عالق ــزرگ مص ــه ب ــدی در جامع آم
اســتفاده از فــرش و زیــر اندازهــا در محــل کار و زندگــی 
ــرده اســت.  ــاد ک ــل مصــر ایج ــی را در داخ ــازار فعال ب

در حــال حاضــر حــدود ۶0 درصــد جمعیــت مصــر 
ــی شــود و درصــد ازدواج  ــوان محســوب م ــت ج جمعی
ــت و  ــیار باالس ــور بس ــن کش ــوار در ای ــکیل خان و تش
در ســالهای آینــده نیــز بــازار داخلــی کشــور مصــر پــر 

ــود.  ــد ب ــو خواه تکاپ

ــرش  ــده ف ــد کنن ــای تولی ــرکت ه ــه ش ــکالتی ک مش
ماشــینی مصــری بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد 
ــور،  ــروی متخصــص کار و اپرات ــود نی ــد از : کمب عبارتن
وابســتگی بــه مــواد اولیــه از خــارج از مصــر، نوســانات 
شــدید پونــد مصــر در برابــر دالر آمریــکا در ســال هــای 
اخیــر و جوایــز صادراتــی کــه بســیار دیــر بــه شــرکت 

هــای صــادر کننــده پرداخــت مــی شــود. 

ــده مصــری  ــد کنن ــای تولی ــرکت ه ــه ش ــی ک از آنجای
ــه  ــا ب ــه آنه ــد توج ــادی روی صــادرات دارن ــز زی تمرک
ــدار  ــط زیســت و پای ــتدار محی ــد محصــوالت دوس تولی
مطابــق بــا اســتاندارهای جهانــی افزایــش یافتــه اســت. 
ــه در  ــت ک ــی اس ــک کاالی مصرف ــینی ی ــرش ماش ف
منــازل بــه ویــژه بــا پوســت انســان و کــودکان تمــاس 
ــای  ــازار ه ــت در ب ــن جه ــه همی ــد ب ــتقیم دارن مس
صادراتــی تقاضــا بــرای کاالهــای نســاجی ســبز کــه بــه 
ــت  ــد در اولوی ــی کن ــیبی وارد نم ــت آس انســان و طبیع

اســت. 

شــرکت اورینتــال ویــورز در ســال هــای اخیــر تحقیقات 
زیــادی را در واحــد تحقیــق و توســعه خــود بــرای تولیــد 
ــه و پشــم انجــام داده  ــاف طبیعــی پنب فــرش هــای الی
اســت و بــه ویــژه فــرش هــای آنتــی باکتریــال و آنتــی 
ویــروس طبیعــی از محصــوالت مهــم ایــن شــرکت در 

دوران کرونــا بــوده اســت. 

همچنیــن در راســتای تولیــد محصــوالت دوســتدار 
محیــط زیســت تولیــد فــرش هــای 100 درصــد 

بازیافتــی در دســتور کار شــرکت اســت. 

استقبال فلسطین از ایجاد 
منطقه صنعتی ترکیه در کرانه باختری

با هدف ارائه ۵۰۰۰ شغل مستقیم  و ۱۵۰۰۰ شغل غیرمستقیم

 امروز بعد از گذشت ۴۰ 
سال اورینتال ویورز به 

نماد صنعت مصر تبدیل 
شده و نه تنها در مصر 

بلکه در بازار جهانی فرش 
و کفپوش بی رقیب است
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شــرکت ایتالیایــی ام آی ســی یکــی از بزرگتریــن 
تولیــد کننــدگان انــواع نــخ در اروپاســت. ایــن شــرکت 
کــه در ایتالیــا قــرار دارد طیــف وســیعی از ۶0 نــوع نــخ 
ــه  ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــف رنگ ــف در ۴50 طی مختل

مــی کنــد.  

ــدات  ــد تولی ــه تازگــی گزارشــی از رون ــن شــرکت ب ای
ــرده اســت  ــود منتشــر ک ــط زیســت خ ــتدار محی دوس
طبــق اعــالم مدیــران ایــن شــرکت ایتالیایــی  امــروزه 
ــدار و  ــد محصــوالت پای ــت تولی ــت بحــث بازیاف اهمی
ســبز و دوســتدار محیــط زیســت دیگــر یــک انتخــاب 
بــرای واحدهــای صنعتــی نیســت بلکــه یــک ضــرورت 
بــدل شــده اســت و شــرکت هــای تجــاری و تولیــدی 
در زنجیــره تولیــد و تامیــن ایــن بحــث را جــزو اولویــت 

ــد. ــرار می دهن ــه خــود ق هــای اولی

ــی را در  ــای هنگفت ــذاری ه ــرمایه گ ــرکت س ــن ش  ای
ــر روی  ــعه ب ــق و توس ــر روی تحقی ــر ب ــالهای اخی س
پارچــه هــای نوآورانــه داشــته تــا بتوانــد خــود را در ایــن 

ــگاه دارد. ــه روز ن بخــش ب

 ایــن شــرکت بیــش از 100 ســال در صنعــت نســاجی 
ــد  ــن تولی ــی از مهمتری ــت دارد یک ــا قدم ــا و اروپ ایتالی
کننــدگان انــواع نــخ در اروپــا بــه ویــژه بخــش صنعــت 
ــن شــرکت در ســال  ــد و پوشــاک اســت ای فشــن و م
ــود توانســت  ــد خ ــد خــط تولی ــا نوســازی جدی 201۷ ب
ــرژی  ــرف ان ــد مص ــرف آب و 35 درص ــد مص 50 درص

خــود در بخــش رنگــرزی را کاهــش دهــد.

ــه پســاب  ــا نصــب واحــد پاالیــش و تصفی ــن ب همچنی
از مــواد  بــه 99 درصــد  نزدیــک  اســت  توانســته 

ــویه و آب  ــود را تس ــه خ ــابهای کارخان ــاک پس خطرن
ــد  ــه تولی ــه چرخ ــاره ب ــده را دوب ــب ش ــاک و تصوی پ

بازگردانــد.

ــای  ــل ه ــب پن ــرکت نص ــن ش ــات ای ــر اقدام  از دیگ
ــه  ــر روی ســقف شــرکت ک ــک ب ــیدی فتوولتائی خورش
ــتند  ــوند و توانس ــی ش ــازی م ــداوم نوس ــور م ــه ط ب
ــرق  ــرژی ب ــی از ان ــش مهم ــته بخ ــال گذش در 15 س
مصرفــی کارخانــه را تامیــن کننــد ایــن کار در 15 ســال 
ــن   ــید کرب ــن  دی اکس ــدود ۸۶0 ت ــته از ورود ح گذش
بــه اتمســفر زمیــن جلوگیــری کــرده و معــادل کاشــت 

ــت.   ــت اس ــه درخ 2200 قطع

یکــی دیگــر از اقدامــات ایــن شــرکت تولیــدی نــخ پلــی 
اســتر 100 درصــد بازیافتــی بــا اســتفاده از مــواد بســته 
بنــدی و بازیافتــی اســت کــه در ایــن خــط از سیســتم 
  GLOBAL RECYCLE STANDARD جی آر اس
ــی دارای  ــدی بازیافت ــوالت تولی ــرد محص ــی ب ــود م س
  ICEA ــه ــرف موسس ــتاندارد از ط ــان GRS اس نش
ایــن موسســه رونــد تولیــد محصــوالت بازیافتــی را بــه 
ــرل و  ــا کنت ــا انته ــدا ت ــد از ابت ــط تولی ــت در کل خ دق

گواهــی مــی کنــد.

ــدار و  ــدات پای ــبز تولی ــدات س ــش تولی افزای
 GRS ــده ــی ش ــدات گواه تولی

 برنامه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نخ اروپا

گزارش
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فراهــم ســاختن بســتر توســعه و پیشــرفت صنعــت مــد و 
فشــن در ایــران بــا بهــره گیــری از دانــش جمعــی، منابع 
ــران و  ــی در ای ــت آفرین ــرای فرص ــالق ب ــه خ و تجرب
جهــان، بــا فرهنگ ســازی در حــوزه تخصصــی صنعــت 
مــد و فشــن و زمینــه ارتقــا فرهنگــی و حمایتهــای الزم 
ــه و  ــاد زمین ــت ایج ــوط جه ــای مرب ــوی نهاده از س
بســترهای رشــد صنعــت مــد و فشــن... اهــداف انجمــن 
تــازه تاســیس  فشــن ایــران اســت کــه در راهــی دارای 
پتانســیل بــاال امــا پــر فــراز و نشــیبی و ســنگالخ قــدم 
گذاشــته اســت. در ایــن مجــال بــا موســس ایــن انجمن 

گفتگــو مــی کنیــم.

چــه مشــکالتي در راه توســعه صنعــت مــد و 
فشــن در ایــران وجــود دارد؟

نبــود زیرســاخت مناســب در کشــور بــه دالیــل بنیادیــن 
ــن  ــد و فش ــعه م ــه توس ــددی در زمین ــکالت متع مش
ایــران بــه وجــود اورده کــه مــن بــه چنــد مــورد اشــاره 

میکنــم:

مشــکالت بنیــادی و ســاختاری در بخــش دولتــی 
ــی و سیاســی در بخــش  ــات اجتماع ــا مالحظ ــا ب وگاه
ــنایی و  ــدم اش ــادی و ع ــکالت اقتص ــی ، مش خصوص
گاهــا ارتبــاط بــا دنیــای امــروز مــدو فشــن ، همچنیــن 
مشــکالت ســنتی گرایی و نــگاه تعصبــی در جامعــه کــه 
ــای  ــکالت و چالش ه ــا مش ــن را ب ــد و فش ــت م صنع

ــرده اســت. ــی مواجــه ک فراوان

ــش  ــا افزای ــن ب ــد و فش ــت م ــت صنع تقوی
ــه اي  ــه رابط ــاس چ ــاك و لب ــادرات پوش ص

دارد؟

ــا  ــد و فشــن ب ــت م ــگ صنع رابطــه مســتقیم و تنگاتن

ــام،  ــواد خ ــه، م ــاک و پارچ ــای پوش ــد و فرآورده ه تولی
ــت،  ــه و تقاضاس ــروش، عرض ــل، ف ــل و نق ــگ، حم رن
ــی و در بعضــی برندهــا  ــه صــورت فصل ــد و فشــن ب م
بــه صــورت هفتگــی تغییــر می کنــد و ســرعت تغییــر در 
آن زیــاد و البتــه در جوامــع مختلــف بــا توجــه بــه تنــوع 
ــت  ــت، حمای ــر اس ــی متغی ــت اجتماع ــی و باف فرهنگ
ــد  ــف می توان ــاد مختل ــن در ابع ــد و فش ــت م از صنع
ــد و  ــی چشــمگیر در اقتصــاد کشــور را ایجــاد کن تحول
ــاس و اشــتغال زایی و  ــه صــادرات پوشــاک و لب در زمین

تولیــد ثــروت موثــر واقــع شــود.

ــه  ــي جامع ــرایط فرهنگ ــه ش ــه ب ــا توج ب
ایرانــي چقــدر توســعه صنعــت مــد و فشــن 

ــت؟ ــور اس ــل تص قاب

مفهــوم توســعه از مفاهیــم مهــم زمــان مــا اســت، بــه 
طــوري کــه کشــورهاي دنیــا و اجتماعــات بشــري را بــر 
ــد. توســعه و پیشــرفت  ــدي میکنن ــه بن اســاس آن طبق
ــر قــرار  ــا را تحــت تاثی ســریع دنیــای مــد و فشــن دنی
ــن  ــروزی ای ــه ام ــای جامع ــه نیازه ــه ب ــا توج داده و ب
امــر فرهنــگ کشــور را نیــز تحــت تاثیــر خــود  بــرای 
ــرار داده طــوری  ــا ق ــگ دنی ــا فرهن ــل ب ــاط و تعام ارتب
ــی در  ــات خوب ــاهد اتفاق ــر ش ــال اخی ــد س ــه در چن ک

ــم . ــران بودی ــد و فشــن ای صنعــت م

ــن  ــعه ای ــز توس ــن و نی ــد و فش ــده م ــه این ــخصا ب ش
ــی  ــرایط فرهنگ ــبینم . ش ــورمان خوش ــت درکش صنع
ــعه و  ــزوم توس ــر ل ــی ب ــود گواه ــه خ ــود در جامع موج

ــت. ــران اس ــن در ای ــد و فش ــرفت م پیش

ــالمي  ــن اس ــد و فش ــورد م ــما در م ــر ش نظ
ــزي در  ــد اندون ــورهایي مانن ــت؟ کش چیس
ــاي  ــا الگوه ــتند آی ــرو هس ــه پیش ــن زمین ای

توســعه کشــورهایي ماننــد اندونــزي در 
ــران  ــل اجــرا در ای صنعــت مــد اســالمي قاب

ــت؟ هس

مــن معتقــدم دنیــای مــد و فشــن دنیــای زیبایــی هــا، 
خالقیــت و طراحــی رویایــی هنرمندهاســت.

مــد و فشــن یــا دقیــق تــر بگوییــم اســتایل اســالمي بــا 
مولفــه هــای مذهبــی یکــی از ترندهــای فعــال دنیــای 

مــد و فشــن میباشــد.

ترکیــه،  ماننــد  کشــور ها  از  بســیاری  در  امــروزه 
ــری از  ــا بهره گی ــزی ب ــر و مال ــد، مص ــزی، تایلن اندون
آخریــن تحــوالت دنیــای مــد و فشــن در جهــت توســعه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــادرات ب ــترش ص ــت وگس ــن صنع ای
ــی  ــر ارزش م ــن ام ــه ای ــل تجــاری و اقتصــادی ب عام

ــد. نهن

ایــن کــه الگوهــاي توســعه کشــورهایي ماننــد اندونــزي 
در صنعــت مــد اســالمي قابــل اجــرا در ایــران هســت 
یــا نــه، بــاز برمیگردیــم بــه مشــکالت بنیــادی و 
اساســی حــال حاضــر و موجــود در کشــور اجــرای ایــن 

توسعه مد و فشن

ایران؛ چرا و چگونه؟

IRAN FASHION COUNCIL

IFC Based in Tehran – London and formed
in 2015, the IFC is funded By Dr.Behrouz
Abbasi and is proud to collaborate with
the European fashion industry and design
academies to educate, promote and
innovate the Iran fashion industry to
make it sustainable in all areas and
position it internationally.
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 الگوهاي توسعه 

کشورهایي مانند اندونزي 

و ترکیه  در صنعت مد و 

فشن اسالمي، در کشور ما  
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] کهن [  مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

ــا ممکــن مــی کنــد. امــر را ن

ــور  ــان را چط ــن در جه ــد و فش ــت م صنع
ــد؟ ــي کنی ــي م ارزیاب

ــا ا رزشــی در حــدود  صنعــت مــد و فشــن در جهــان ب
۱٫۵ تریلیــون دالر در ســال 2020 هنــوز یکــی از 

ــد. ــود میباش ــر س ــع پ صنای

ــا  ــزی ب ــک کن ــرکت م ــر ش ــزارش اخی ــاس گ براس
ــش  ــن 2020 پی ــد و فش ــت م ــت صنع ــوان وضعی عن
بینــی میکنــد کــه نــرخ رشــد ایــن صنعــت بــه 3 تــا ۴ 
درصــد در ســال 2020 برســد کــه کمتــر از نــرخ رشــد 
بــرآورد شــده باتوجــه بــه شــرایط جهانــی و تحــت تاثیــر 
پاندمــی کوییــد19 میباشــد . ناگفتــه نمانــد کــه صنعــت 
مــد و فشــن بــا توجــه بــه عوامــل چنــد گانــه، قابلیــت 
پایــداری )توســعه پایــدار (، دیجیتالــی شــدن و نــوآوری 
ــوژی و پیشــرفت های  هــای مــدرن و اســتفاده از تکنول
ــش  ــر کاه ــی دیگ ــرف و از طرف ــک ط ــاوری در ی فن
ناشــی از تغییــر تقاضــای مصــرف کننــدگان همچنیــن 
عــدم اطمینــان بــه مســایل کالن اقتصــادی، تحــوالت 
ــه  ــی را تجرب ــوای متفاوت ــال و ه ــان ح ــی جه سیاس

خواهــد کــرد.

ــن و  ــت فش ــر صنع ــا ب ــي کرون ــر پاندم تاثی
ــت. ــوده اس ــه ب ــان چ ــد در جه م

ــوی  ــه نح ــا ب ــب و کاره ــام کس ــر تم ــال حاض در ح
ــد و مســلما  ــرار گرفته ان ــا ق ــر پاندمــي کرون تحــت تاثی
صنعــت مــد و فشــن هــم در بخش هــای بســیار زیــادی 
ــای  ــه پیامده ــه ، از جمل ــرار گرفت ــر آن ق ــت تاثی تح
ــی و عــدم  ــوان در تعطیل ــا در صنعــت مــد را می ت کرون
برگــزاری فشــن شــوها بــه صــورت فیزیکــی مشــاهده 
ــتیوال ها و  ــزاری فس ــدم برگ ــه ع ــه ب ــا توج ــود. ب نم
کاهــش قــدرت خریــد مــردم، ایــن صنعــت بــا چالــش 

ــت. ــده اس ــرو ش ــابقه ای روب بی س

ــر  ــه تاثی ــم ک ــته باش ــاره ای داش ــت اش ــه الزم اس البت
کرونــا در صنعــت مــد و فشــن بــه صــورت 100 درصــد 
منفــی نبــوده و تاثیــرات مثبتــی نیــز داشــته اســت. بــا 

ــت  ــی را تح ــا زندگ ــي کرون ــه پاندم ــه این ک ــه ب توج
تاثییرقــرار داده و تغییــر داده اســت، در ســبک های 
ــوص،  ــاک مخص ــل پوش ــن فص ــای ای ــزی و مده پایی
ــه  ــه و ب ــود را یافت ــای خ ــز ج ــک نی ــتکش و ماس دس

چشــم می خورنــد.

بســیاری از برندهــا بــرای اســتایل زمســتانی خــود طرح هــای 
کرونایــی جالبــی ارائــه نموده انــد و ایــن نماینگــر ایــن اســت 
کــه طراحــان و برند هــای مطــرح بــا ورود بــه بحــران، 

ــد. ــل می کنن ــور تر عم ــر ش ــه  و پ خالقان

ــه  ــا چ ــه اروپ ــتان از اتحادی ــروج انگلس خ
ــد  ــاجي و م ــت نس ــر روي صنع ــي ب تاثیرات
ــه  ــت و چ ــد داش ــس خواه ــن انگلی و فش
ــر  ــورهاي غی ــراي کش ــي را ب ــت های فرص

ــرد؟ ــد ک ــاد خواه ــاي ایج اروپ

ــاجي و  ــت نس ــان صنع ــرات کارشناس ــار و نظ ــق ام طب
ــه  ــتان از اتحادی ــروج انگلس ــس خ ــن انگلی ــد و فش م
ــوان  ــی ت ــه م ــته ، از جمل ــی داش ــرات منف ــا تاثی اروپ
ــودن  ــم ب ــادرات و واردات و مبه ــای ص ــه ه ــه تعرف ب
همــکاری در زمینــه تولیــد محصــوالت نســاجی و 
پوشــاک و همچنیــن کــم رنــگ شــدن برندهــای 
انگلیســی و محصــوالت ســاخت انگلیــس در بازارهــای 
ــن  ــت دادن بزرگتری ــی از دس ــه عبارت ــود. ب ــا ش اروپ
ــکات  ــوز ن ــه هن ــد ک ــه نمان ــاری. ناگفت ــریک تج ش
ــرار  ــه ق ــود دارد ک ــه وج ــق نام ــن تواف ــی در ای مبهم
ــا را  ــت انه ــور برگزی ــولین ام ــان و مس ــت کارشناس اس

ــد. ــالم نماین ــر اع ــق ت ــنتر و دقی روش

انگلســتان  در  کــه  فــردي  عنــوان  بــه   
در زمینــه تولیــد پایــدار و ســبز مــدرس 
دانشــگاه هســتید چقــدر تولیــد پایــدار را در 
صنعــت مــد و فشــن مهــم مــي دانیــد؟ چــرا 
امــروز تمامــي توجــه متفکــران دنیــا بــه ایــن 

ــت؟ ــمت اس س

ــیار  ــدار ، بس ــوالت پای ــد محص ــا تولی ــدار ی ــعه پای توس
ــی  ــاده ترین تعریف ــت. س ــی اس ــب و مهم ــوال جال س
کــه از توســعه پایــدار ایــن اســت: توســعه ای کــه 
ــدون اینکــه  ــد ب ــرآورده کن ــال حاضــر را ب ــای ح نیازه
رفــع  بــرای  را  آینــده  نســل های  توانایی هــای 

نیازهای شــان بــه خطــر انــدازد.

ــی  ــای مختلف ــد تعبیره ــدار می توان ــعه پای ــوم توس مفه
ــی آن رویکــردی اســت  داشــته باشــد. امــا جوهــر اصل
ــای  ــان نیازه ــردن می ــرار ک ــادل برق ــال تع ــه دنب ک
مختلــف و معمــوال در حــال رقابتــی اســت کــه مــا بــه 
ــای  ــه محدودیت ه ــخ ب ــه در پاس ــراد جامع ــوان اف عن

ــم. ــا آن مواجهی ــادی ب ــی و اقتص ــی، اجتماع محیط

توســعه پایــدار نیازهــای متنــوع همــه افــراد حــال حاضر 
ــرآورده می کنــد، ســالمتی افــراد و  و جوامــع آینــده را ب
ــای  ــرد، و فرصت ه ــاال می ب ــی را ب ــتگی اجتماع همبس
ــم  ــه بگویی ــی خالص ــد. خیل ــاد می کن ــری را ایج براب
ــرای  ــر ب ــی بهت ــردن راه های ــدا ک ــعه پی ــن توس ــه ای ک

ــده اســت. ــی و آین انجــام کارهــای فعل

ــش  ــوان افرین ــه عن ــن ب ــتگاه فش ــه خواس ــه ب ــا توج ب
زیبایــی ، خالقیــت و ســبک زنگــی نویــن بــدون شــک 
توســعه پایــدار امــری بســیاربا ارزش ، مســولیتی تعریــف 
ــرای صنعــت مــد و  شــده در قالــب وظیفــه ای مهــم ب

فشــن مــی باشــد .

اندیشــمندان و متفکــران نیــاز انســان امــروزی بــه ایــن 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــد ک ــه ان ــی دریافت ــه خوب ــه را ب نکت
ــر  ــن ام ــت و ای ــکان اس ــان و م ــا و زم ــر از مرزه فرات
مهــم شــامل : توســعه پایــدار زیســت محیطی / توســعه 
ــعه  ــی وتوس ــدار اجتماع ــعه پای ــانی / توس ــدار انس پای

ــی باشــد. ــدار اقتصــادی م پای

بــا تشــکر از مجلــه کهــن و از فرصتــی کــه در اختیــار 
ــر  ــرفت ه ــکوفایی وپیش ــد ش ــه امی ــتید و ب ــن گذاش م

ــران. چــه بیشــتر صنعــت مــد و فشــن ای

صنعت مد و فشن در 
جهان با ارزشی در 

حدود ۱٫۵ تریلیون دالر 
در سال ۲۰۲۰ هنوز 
یکی از پر سودترین 

صنایع میباشد.

مصاحبه
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اسفند ۱۳۹۹    شماره ۶۲

 بــه تازگــی  وزارت تجــارت ترکیــه  بــا همــکاری 
ــتقرار  ــه  اس ــم ب ــده تصمی ــد کنن ــرکت تولی ــن ش چندی
ــادرات  ــای  ص ــرای کااله ــتیکی ب ــز لجس ــک مرک ی
صادراتــی ترکیــه کــه ســهم عمــده ای از آن بــه فــرش 
ماشــینی و مبلمــان مربــوط اســت را در ایــاالت متحــده 

ــود.  ــد نم ــکا تایی آمری

ایــن اقــدام همزمــان بــا افزایــش تقاضــا بــرای 
فــرش ماشــینی و مبلمــان ترکیــه در بــازار بــزرگ 
ــده دارد ،  ــل عم ــد دلی ــد و چن ــی افت ــاق م ــکا اتف امری
ــرروی  ــی ب ــد گمرک ــای جدی ــه ه ــراردادن تعرف اول ق
ــدم  ــکا ، دوم ع ــت آمری ــط دول ــی توس ــای چین کااله
ــی  ــای چین ــد کااله ــه خری ــای ب ــی ه ــل آمریکای تمای
بــه دلیــل کرونــا و ســوم افزایــش بــی ســابقه فــروش 
کاالهــای دکوراســیون منــزل و افزایــش چشــمگیر 

ــکا.  ــا در آمری ــه ه ــالت خان ــازی و تعدی نوس

در حــال حاضــر بــه قــدری سفارشــات بــرای کاالهــای 
ــدات  ــات و تولی ــه سفارش ــه ک ــش یافت ــه ای افزای ترکی
کارخانجــات مبلمــان تــا 3 مــاه آینــده و شــرکت هــای 
ــا ۶ مــاه آینــده پــر شــده و ظرفیــت  فــرش ماشــینی ت

خالــی وجــود نــدارد. 

ــرار اســت  ــه ای ق ــده ترکی شــرکتهای معظــم صادرکنن
در شــش ماهــه ابتدایــی ســال در دو شــهر نیوجرســی و 
لــس آنجلــس آمریــکا انبارهایــی بــه وســعت 10 هــزار 
ــتیکی  ــل و لجس ــل و نق ــات حم ــا امکان ــع ب ــر مرب مت

مناســب را بــا حمایــت وزارت تجــارت ترکیــه در اختیــار 
ــل  ــرعت تحوی ــب س ــن ترتی ــا بدی ــند ت داشــته باش
سفارشــات بــه بــازار آمریــکا را کاهــش دهنــد. صــادرات 
ــال 2020  ــکا در س ــه آمری ــه ب ــینی ترکی ــرش ماش ف
ــر  ــم براب ــه و نی ــودی س ــتان صع ــه عربس ــر و ب دو براب

ــوده اســت.  ــه کــه رقمــی چشــمگیر ب افزایــش یافت

صادرکننــدگان مبلمــان نیــز در ســال 2020 حــدود 1۸5 
ــا راه  ــه آمریــکا صــادرات داشــتند کــه ب میلیــون دالر ب
انــدازی ایــن دو مرکــز لجســتیکی در نیوجرســی و لــس 
آنجلــس در ســال 2021 صــادرات 500 میلیــون دالری 
و در ســال 2022 صــادرات 1 میلیــارد دالری پیــش 

بینــی مــی شــود. 

ــه  ــه مبلمــان ترکی ــچ رییــس اتحادی ــای احمــت گول آق
اظهــار داشــت در حــال حاضــر زمــان پاســخ گویــی بــه 
سفارشــات آمریــکا در حــدود ســه تــا ۴ مــاه اســت کــه 
ــک  ــه ی ــان ب ــن زم ــد ای ــدازی انبارهــای جدی ــا راه ان ب

مــاه کاهــش مــی یابــد. 

ــه در دســامبر  ــان Bellona  ترکی ــد مبلم شــرکت تولی
2020 اقــدام بــه تاســیس یــک شــرکت زیــر مجموعــه 
  .Hudson Global USA Inc ــام ــه ن ــکا ب خــود در آمری

نمــوده اســت .

ــت :  ــورد گف ــن م ــش در ای ــی کارا ممی ــای مصطف آق
ــاالنه  ــت و س ــی اس ــیار بزرگ ــازار بس ــکا ب ــازار آمری ب

ــی  ــکا م ــان وارد آمری ــارد دالر مبلم ــش از ۶0 میلی بی
شــود در حالــی کــه مجمــوع صــادرات مبلمــان ترکیــه 
ــی  ــک فرصــت عال ــن ی ــارد دالر اســت. ای شــش میلی
ــا  ــد ب ــا بتوانن ــه ای اســت ت ــرای شــرکت هــای ترکی ب
ــکا را  ــه آمری ــود ب ــادرات خ ــدی ص ــیار تن ــیب بس ش

ــد. ــش دهن افزای

شــرکت رویــال هالــی ترکیــه نیــز در ســال گذشــته یک 
و نیــم میلیــون دالر بــه آمریــکا صــادرات داشــته اســت 
کــه ایــن مقــدار در ســال جــاری بــه شــش میلیــون دالر 
افزایــش خواهــد یافــت . مدیــر عامــل ایــن شــرکت از 
عقــد قــرارداد همــکاری بــا یــک شــرکت توزیــع 
کننــده آمریکایــی خبــرداد و اعــالم کــرد ایــن شــرکت 
آمریکایــی در فضایــی بــه وســعت ســه هــزار متــر مربــع 
ــه  ــنگتن ب ــهر واش ــی را از ش ــال هال ــای روی ــرش ه ف

سراســر آمریــکا توزیــع خواهــد کــرد. 

ــان  و  ــب اردوغ ــب طی ــه رج ــوری ترکی ــس جمه ریی
ــن 2019  ــاه ژوئ ــود در م ــدار خ ــپ در دی ــد ترام دونال
بــرای افزایــش ســطح مبــادالت فــی مــا بیــن دو کشــور 
ــارد دالر  ــه 100 میلی ــی ب ــارد دالر فعل ــم ۷5 میلی از رق

ــد.  ــق کــرده بودن تواف

افزایــش صــادرات فــرش و مبلمــان ترکیــه به 

ــد ــرمایه گذاری های جدی ــا س ــکا ب آمری

به قدری سفارشات برای 
کاالهای ترکیه ای افزایش 

یافته که تولیدات  کارخانجات 
مبلمان تا ۳ ماه و شرکت های 

فرش ماشینی تا ۶ ماه آینده 
پر شده و ظرفیت خالی وجود 

ندارد. 
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ــه در  بیســت و ششــمین دوره نمایشــگاه اوتکــس ترکی
تاریــخ 1۸ تــا 22 مــی 2021 مطابــق بــا 2۸ اردیبهشــت 
ــز  ــتانبول و مرک ــهر اس ــرداد 1۴00 در ش ــت 1 خ لغای
ــر  ــار دیگ ــد شــد و ب ــزار خواه نمایشــگاهی CNR برگ
ــه  ــی ترکی ــوجات خانگ ــد منس ــت قدرتمن ــاب صنع بازت

ــود.  خواهــد ب

منســوجات  نمایشــگاه  از  بعــد  اوتکــس  نمایشــگاه 
تریــن  معتبــر  و  بزرگتریــن  فرانکفــورت  خانگــی 
ــش از  ــه بی ــت ک ــی دنیاس ــوجات خانگ ــگاه منس نمایش
1000 غرفــه گــذار و حــدود 100 هــزار بازدیــد کننــده 
تخصصــی از 130 کشــور جهــان را بــه خــود جلــب مــی 

ــد.  کن

از مزایــای مهــم نمایشــگاه اوتکــس در ســال 2021 می 
تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه از آنجایــی کــه 
ــان نمایشــگاه  ــا در آلم ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــال ب امس
ــه  ــد و ب ــزار نش ــورت برگ ــی فرانکف ــوجات خانگ منس
ــد اوتکــس تنهــا نمایشــگاه  ســال 2022 موکــول گردی
ــود  ــد ب ــی منســوجات خانگــی خواه ــن الملل ــزرگ بی ب
کــه مــی توانــد فرصــت هــای عالــی را بــرای صاحبــان 
ــان  ــی در جه ــوجات خانگ ــش منس ــت و بخ ــن صنع ای
ــرکت  ــی رود ش ــار م ــه انتظ ــژه ک ــه وی ــد. ب ــاد کن ایج
هــای ترکیــه ای بتواننــد تعــداد زیــادی از خریــداران و 
تجــار ســنتی نمایشــگاه آلمــان را در اســتانبول مالقــات 

کننــد.

همچنیــن از آنجایــی کــه هــر دو نمایشــگاه دموتکــس 
هانوفــر و دموتکــس قاضــی آنتــپ هــم در ســال 2021 

ــر  ــه نظ ــد ب ــد ش ــزار نخواه ــی برگ ــه صــورت فیزیک ب
ــتری  ــداد بیش ــان تع ــس میزب ــگاه اوتک ــد نمایش میرس
ــه  ــژه از ترکی ــه وی ــینی ب ــرش ماش ــای ف ــرکت ه از ش
خواهــد بــود کــه مــی خواهنــد حداقــل امســال در یــک 
ــه نمایــش  ــداد بیــن المللــی محصــوالت خــود را ب روی

ــد.  درآوردن

ــت  ــه حال ــت ب ــعار :: برگش ــا ش ــال ب ــگاه امس نمایش
نرمــال::  تحــت پروتــکل هــای دولــت ترکیــه و 
ــد  ــزار خواه ــا UFI برگ ــگاه ه ــی نمایش ــازمان جهان س
شــد. برگــزار کننــده ایــن رویــداد شــرکت نمایشــگاهی 
ســی ان آر ترکیــه و بــا همــکاری انجمــن تولیــد 
ــه TETSIAD  و  ــی ترکی ــوجات خانگ ــدگان منس کنن

نمایشــگاه اوتکــس ترکیــه بار دیگــر میزبان 

صنعــت قدرتمند منســوجات خانگی
حمایــت وزارت تجــارت جمهــوری ترکیــه ، شــهرداری 
اســتانبول و ســازمان توســعه کســب و کارهــای کوچــک 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــه KOSGEB  برگ ــط ترکی و متوس

ایــن نمایشــگاه در فضایــی بــه وســعت 1۶0 هــزار متــر 
مربــع برگــزار خواهــد شــد. 

صنعــت منســوجات خانگــی ترکیــه دارای رتبــه اول در 
اروپــا و چهــارم در دنیاســت و در ســال 2020 بالــغ بــر 
5 میلیــارد دالر بــه 1۷5 کشــور جهــان صــادرات داشــته 
ــارد دالر  ــه 13 میلی ــارت در ترکی ــم ای تج ــت، حج اس
اســت . انتظــار میــرود در ســال 2021 صــادرات ترکیــه 
در ایــن بخــش بــا رشــد بیســت درصــدی روبــرو شــود. 

هفدهمین نمایشگاه 
مبلمان استانبول

ــان  ــت مبلم ــداد صنع ــن روی ــه بزرگتری ــداد ک ــن روی ای
ــت 2021  ــا ۷ آگوس ــخ 3 ت ــد در تاری ــی باش ــه م ترکی
مطابــق بــا 12 لغایــت 1۷ مــرداد 1۴00 در شــهر 
اســتانبول و مرکــز نمایشــگاهی CNR برگــزار میشــود. 
ــده از 130  ــد  کنن ــان ۴5 هــزار بازدی ــداد میزب ایــن روی

ــود.  ــد ب ــان خواه کشــور جه

ــی در  ــیار خوب ــان صــادرات بس ــه در بخــش مبلم ترکی
حــدود  ۶ میلیــارد دالر بــه کشــورهای جهــان دارد 
ــکا،  ــه آمری ــوان ب ــن آنهــا مــی ت ــه مهمتری کــه از جمل
ــارس  ــج ف روســیه، عربســتان و کشــورهای حــوزه خلی

ــرد.  اشــاره ک

مصاحبه
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ــتم  ــک سیس ــس ی ــه ی اکوتک ــرم موسس ــتاندارد چ اس
ــی  ــتاندارد بین الملل ــه اس ــدور گواهینام ــش و ص آزمای
ــرای چــرم و کاالهــای چرمــی و همچنیــن ملحقــات  ب
گواهینامــه ی  اســت.  محصــوالت  انــواع  چرمــی 
ــرای  ــی اج ــتی آزمای ــت راس ــرم در جه ــتاندارد چ اس
ــیمیایی در  ــواد ش ــتفاده از م ــا اس ــط ب ــررات مرتب مق
ــن  ــی و همچنی ــوالت چرم ــد محص ــای تولی فرآینده
ــت  ــط زیس ــان و محی ــی انس ــالمت و ایمن ــن س تضمی
ــرم  ــتاندارد چ ــوم اس ــا مفه ــه ب ــد. در ادام ــل می کن عم
ــب  ــن برچس ــرا ای ــه چ ــس و اینک ــه ی اکوتک موسس
هنــگام خریــد محصــوالت چرمــی ارزش جســتجو دارد 

آشــنا می شــویم.

معنی برچسب استاندارد چرم چیست؟

نشــان   LEATHER STANDARD برچســب 
می دهــد کــه محصــول چرمــی آزمایــش هــای کنترلــی 
مرتبــط بــا مــواد شــیمیایی مضــر برای ســالمتی انســان 
را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته اســت. مبنــای ایــن 

ــکار  ــی هم ــات تحقیقات ــط موسس ــه توس ــا ک آزمون ه
ســازمان اســتاندارد OEKO-TEX® تدویــن شــده اند 
انــدازه گیــری و ارزیابــی مقادیــر چندصد ماده شــیمیایی 
در محصــوالت چرمــی اســت. محــدوده ی مقادیــر 
دقیــق و معیارهــای آزمون هــا بســیار ســختگیرانه تر 
از بســیاری از اســتانداردها و ضوابــط ملــی و بین المللــی 
بــوده و پارامترهــای مختلفــی را بــرای حفاظــت از 

ســالمت مصرف کننــده در بــر می گیــرد.

 OEKO-TEX حداقــل یــک بــار در ســال معیارهــای 
آزمــون را بــه روز می کنــد و بــا ایــن کار، آخریــن 
ــتاندارد  ــط اس ــرات در ضواب ــی و تغیی ــای علم یافته ه
بــودن  دارا  همچنیــن  می نمایــد.  لحــاظ  خــود 
ویژگی هــای ثباتــی عالــی ) ثبــات رنــگ در برابــر 
ــای  ــش نیازه ــز از پی ــور و…( نی ــایش، ن ــو، س شستش
کیفــی محصــول چرمــی جهــت اخــذ گواهینامــه 

ــت. ــرم اس ــتاندارد چ اس

ــه  ــوان گواهینام ــوالت می ت ــدام محص ــه ک ب

ــتاندارد داد؟ اس

ــطوح  ــه ی س ــی از هم ــوالت چرم ــرم و محص ــه چ ب
داد.  گواهینامــه  می تــوان  فــرآوری 

ــو،  ــده )وت بل ــل ش ــه تکمی ــی نیم از محصــوالت چرم
ــده.  ــل ش ــوالت تکمی ــا محص ــره( ت ــت و غی وت وای
لبــاس  چرمــی،  الیــاف  شــامل  محصــوالت  ایــن 
چرمــی، لــوازم جانبــی چرمــی ماننــد دســتکش چرمــی، 
همچنیــن  و  چرمــی  کفــش  و  چرمــی  کیف هــای 
ــال پوســت گوســفند،  ــوان مث ــه عن برخــی پوســت ها )ب
ــه  ــند. موسس ــد باش ــت گاو( می توانن ــره، پوس ــت ب پوس
اکوتکــس چرم هــای برآمــده از حیوانــات عجیــب و 
ــاح ،  ــد تمس ــده مانن ــات محافظت ش ــا حیوان ــب ی غری
ــو را تأییــد نمی نمایــد. همچنیــن اجــزای  مــار و آرمادیل
ــز  ــی را نی ــک کاالی چرم ــاجی ی ــا غیرنس ــاجی ی نس
ــه ی  ــتاندارد 100 موسس ــای اس ــار ه ــاس معی ــر أس  ب

OEKO-TEX مورد آزمون قرار می گیرند.

ــی  ــن الملل ــه بی ــدور گواهینام ــتم ص سیس
بــرای پایــداری در زنجیــره ی نســاجی

ــور  ــر در 10 کش ــش از 100 نف ــط بی ــور متوس ــه ط ب
مختلــف بــرای تولیــد یــک شــلوار جیــن کار می کننــد. 
ــاالت متحــده  ــه از ای ــن ، پنب ــن شــلوار جی ــورد ای در م
آمریــکا ، نــخ خیاطــی از اندونــزی و دکمــه هــا و زیــپ 

از چیــن اســت. 

پنبــه را در هنــد می ریســند و بــه نــخ تبدیــل می کننــد 
ــای  ــد. پارچه ه ــگ می کنن ــه و رن ــتان بافت و در پاکس
ــن  ــلوار جی ــه ش ــگالدش ب ــپس در بن ــده س ــگ ش رن
ــدی  ــته بن ــته و بس ــه شس ــوند ، در ترکی ــل می ش تبدی
می شــوند و از طریــق انبــار مرکــزی در ایــاالت متحــده 
ــل شــده  ــن تکمی ــع می شــوند. شــلوار جی ــکا توزی آمری
ســپس در زوریــخ در قلــب ســوئیس فروختــه می شــود.

)LEATHER STANDARD( استاندارد چرم موسسه اکوتکس
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منســوجات در امتــداد آنچــه زنجیــره ی نســاجی نامیــده 
می شــود ، تولیــد می گردنــد. بــه عنــوان مثــال، در 
مــورد تیشــرت، ایــن امــر بــه تولیــد الیــاف، تولیــد نــخ، 
ایجــاد یــک پارچــه ی رنگــی و تکمیــل پارچــه و تولیــد 
ــه خاطــر داشــته باشــید کــه هــر  ــد. ب ــاس می انجام لب
ــاوت  ــه ی متف ــک کارخان ــا در ی ــن فراینده ــک از ای ی

ــود. ــام می ش انج

 تولیــد صنعتــی مشــکالتی را بــه همــراه دارد کــه 
ــه طــور  ــف ب توســط قانونگــذاران در کشــورهای مختل
ــف  ــای مختل ــود و در کارخانه ه ــم می ش ــی تنظی متفاوت
ــرد. ــرار می گی ــورد توجــه ق ــی م ــد درجــات مختلف تولی

ــراد در حــال  ــداد بیشــتری از اف ــون تع خوشــبختانه اکن
ــفانه،  ــا متأس ــتند. ام ــدار هس ــورت پای ــه ص ــد ب تولی
ــرای  ــتانداردی ب ــی اس ــی بین الملل ــات قانون ــچ الزام هی
ــه  ــد پارچ ــای تولی ــد در کارخانه ه ــرایط تولی ــم ش تنظی
ــازار رقابتــی  ــدارد. ایــن امــر باعــث تحریــف ب وجــود ن
می شــود و انتخــاب یــک تولیدکننــده ی مناســب از 
ــرای تجــارت برندهــا و  ــب، ب ــادی رقی ــداد زی ــان تع می
ــای  ــدار کااله ــد پای ــه تولی ــل ب ــه مای ــرکت هایی ک ش

ــد. ــوار می کن ــتند را دش ــود هس خ

سیاســتمداران  تــا  کنیــم  صبــر  نمی توانیــم  مــا 
برســند،  توافــق  بــه  جهانــی  مقــررات  مــورد  در 
ــدور  ــتم ص ــک سیس ــس ی ــه ی اکوتک ــن موسس بنابرای
گواهینامــه ی مســتقل بــرای زنجیــره ی نســاجی ایجــاد 
ــل  ــه و تحلی ــکان تجزی ــن سیســتم ام ــرده اســت. ای ک
جامــع پایــداری محیــط تولیــد را فراهــم می کنــد. 
سیســتم شــرایط تولیــد موجــود در کارخانه هــا را از 
نظــر اســتفاده از فن آوری هــا و محصــوالت ســازگار بــا 
محیــط زیســت و همچنیــن ارزیابــی شــرایط کار داخلــی 

ــد. ــه می کن ــط بهین ــر محی ــه ب ــر کارخان و تأثی

بــرای ایــن کار، از افــراد مختلفــی کــه درگیــر زنجیــره ی 
نســاجی بودنــد، پرســیده شــده اســت کــه انتظــار 
ــوع  ــن ن ــه از ای ــک سیســتم صــدور گواهینام ــا از ی آنه
ــا بیــش از  ــران صنعــت ب ــوان رهب ــه عن ــا ب چیســت. م
دو دهــه تجربــه مرتبــط توافــق کــرده و سیســتم صــدور 

گواهینامــه ی اکوتکــس را تولیــد نموده ایــم، آن هــم بــه 
ــاه.  ــک گام کوت ــوجات در ی ــدار منس ــد پای ــوان تولی عن
ایــن سیســتم، سیســتم صــدور گواهینامــه ی بین المللــی 

ــره ی نســاجی اســت.  ــداری در زنجی ــرای پای ب

ــد  ــه ی تولی ــدور گواهینام ــتم ص ــی سیس ــر اصل عنص
ــعه  ــدگان توس ــد کنن ــط تولی ــه توس ــاجی ک ــدار نس پای
ــطحی  ــد س ــی چن ــدل امتیازده ــک م ــت، ی ــه اس یافت
ــود را  ــد خ ــه می توانن ــدگان گواهینام اســت. دریافت کنن
بــا شــرکت های دیگــر در بخــش خــود مقایســه کــرده، 
ــوده و  ــگ نم ــن روش هماهن ــی از بهتری ــا نمونه های ب

ــود ببخشــند. ــداوم بهب ــه طــور م ب

روند صدور گواهینامه چگونه است؟

ــه  ــم گواهینام ــن می خواه ــون “م ــا مضم ــتی ب درخواس
ــود.  ــال می ش ــس ارس ــه اکوتک ــرم” ب ــس بگی اکوتک
شــرکت جهــت ارزیابــی پرسشــنامه ی الکترونیکــی 
ــر می کنــد. ایــن پرسشــنامه،  موسســه ی اکوتکــس را پ
تجزیــه و تحلیــل می شــود. در نهایــت بازرســان از 
ــنامه  ــده در پرسش ــات داده ش ــد و اطالع ــه بازدی کارخان

را بررســی می کننــد. 

ــی  ــل و گواهــی معرف ــه و تحلی ــا تجزی ــن شــرکت ب ای
ــه  ــازات خــود را ب ــه مجــاز اســت امتی می شــود. کارخان
ــداف  ــرای اه ــد و از آن ب ــالم کن ــث اع ــخاص ثال اش
ــه  ــی ک ــورد کارخانه های ــد. در م ــتفاده کن ــاری اس تج
ــد، خوشــحالیم  ــرآورده کنن ــد حداقــل شــرایط را ب نتوانن
کــه بــه عنــوان مربــی در فرآینــد صــدور گواهینامــه از 

ــم. ــتیبانی می کنی ــا پش آن ه

مزایــای برندهــا در رونــد تهیــه ی منابــع جهانــی 
ــد شــما  ــال، فــرض کنی ــوان مث ــه عن مشــهود اســت. ب
خریــدار یــک برنــد تجــاری بــزرگ و بــه دنبــال 
ــد  ــی تولی ــتید. گواه ــندگی هس ــد ریس ــه ی جدی کارخان
نســاجی پایــدار اکوتکــس، اطالعاتــی را در اختیــار شــما 
ــد  ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــه ب ــد ک ــرار می ده ق
دقیقــًا نحــوه ی تولیــد پایــدار محصــوالت خــود را 

ــد. ــاب کنی انتخ

انجمــن بین المللــی اکوتکــس از طریــق موسســات 
ــتقل بــا دفاتــر در بیــش از  تحقیــق و آزمایــش مس

ــی  ــان گواه ــر جه ــرکت های سراس ــه ش ــور ب ۶0 کش
ــفاف،  ــد ش ــتقل، 100 درص ــد مس ــد. 100 درص می ده
100 درصــد نســاجی. صــد در صــد اکوتکــس. بازرســان 
موسســه ی اکوتکــس بــا اســتفاده از دانــش و تخصــص 
ــای  ــه ی روش ه ــه در زمین ــال تجرب ــش از 20 س و بی
بــرای  تولیــد  کارخانه هــای  از  نســاجی،  آزمایــش 

ــد. ــد می کنن ــا بازدی ــی آن ه بررس

ایــن گواهــی اســتاندارد بــرای همــه مفیــد اســت. بــرای 
ــد  ــه تولی ــدور گواهینام ــان، ص ــرده فروش ــا و خ برنده
منســوجات پایــدار یــک راه حــل ســاده بــرای ارزیابــی 
ــرای  ــداری کارخانه هــای مختلــف تولیــدی ب عینــی پای

ــدگان اســت.  تولیدکنن

گواهینامــه تولیــد پایــدار نســاجی ماهیــت پایــدار 
تاسیســات را بــه روشــی شــفاف نشــان می دهــد و 
همانطــور کــه اشــاره می کنــد، ایــن گواهینامــه، منبعــی 
ــرای بهبــود مســتمر در جایــی کــه امــکان پیشــرفت  ب
وجــود دارد و تمــام دنیــا از آن بهره منــد می شــوند 
ــی و  ــتانداردهای ایمن ــه اس ــد، البت ــاب می آی ــه حس ب
بهداشــت صنعتــی بهبــود یافتــه اســت، اتــالف انــرژی 
پاک تــر.  هــوای   ، پاک تــر  رودخانه هــای  کمتــر، 

ــد. ــواب می ده ــدار ج ــد پای ــه تولی ــت ک ــکی نیس ش

مقاله
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- در حالــی کــه کل تجــارت جهانــی در نیمــه اول ســال 
ــا  ــال 2019، ب ــابه در س ــدت مش ــه م ــبت ب 2020 نس
%1۴ کاهــش روبــرو بــود، واردات و صــادرات کاالهــای 
ــارد  ــه ارزش 1،139 میلی ــش، ب ــا %1۶ افزای ــکی ب پزش

دالر آمریــکا رســید. 

تقاضــای شــدید کاالهایــی  تأمیــن  در  تجــارت   -
کــه در همه گیــری کوویــد 19 بســیار مهــم تلقــی 
می شــوند، نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می کنــد، 
ــا رشــد  ــن محصــوالت ب ــی ای بطوریکــه تجــارت جهان

29 درصــدی مواجــه شــده اند. 

ــه  ــورت در نیم ــظ ص ــوالت محاف  - کل واردات محص
ــابه در  ــان مش ــدت زم ــه م ــبت ب ــال 2020 نس اول س
ــارت  ــت. تج ــته اس ــش داش ــته، %90 افزای ــال گذش س
ــدود  ــوجات ح ــده از منس ــاخته ش ــورت س ــک ص ماس

ــرده اســت.  ــد ک ــر رش شــش براب

ــود  ــده ماســک صــورت ب ــن تامین کنن ــن بزرگتری - چی
کــه %5۶ صــادرات جهــان را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. بــرای افزایــش تولیــد ماســک، چیــن بــه واردات 
ــوجات  ــود: واردات منس ــی ب ــط متک ــه متوس ــواد اولی م
بــا  مقایســه  در   2020 آوریــل  در  چیــن  بی بافــت 
آوریــل 2019، ســه برابــر شــده بــود، درحالیکــه ژاپــن و 
ایــاالت متحــده تامین کننــدگان پیشــرو هســتند. چیــن 
همچنیــن ششــمین واردکننــده بــزرگ ماســک صــورت 

ــود.  در نیمــه اول ســال 2020 ب

انــواع مختلــف ماســک های صــورت،  - در میــان 
ــا،  ــن تعرفه ه ــود باالتری ــا وج ــه ای ب ــک های پارچ ماس

بیشــترین معاملــه را از آن خــود کرده انــد. 

- واردکننــدگان پیشــروی محصــوالت مهــم کوویــد19 
ــا ســال 2019 توانســتند رشــد دو رقمــی  در مقایســه ب
ــه  ــن جمل ــه از ای ــانند ک ــت برس ــه ثب ــود را ب واردات خ

ــد %52 در  ــه و رش ــد %۶2 در فرانس ــه رش ــوان ب می ت
ــا اشــاره نمــود.  ایتالی

- صــادرات محصــوالت پزشــکی مهم کووید19ســاخت 
ــر اســاس داده هــای ســال گذشــته در  ــن، ب کشــور چی
ــر شــده و از 1۸  نیمــه اول ســال بیــش از ســه براب

ــود.  ــیده ب ــارد دالر رس ــه 55 میلی ــارد دالر ب میلی

- تولیــد جهانــی تجهیــزات حفاظــت شــخصی در حــال 
افزایــش اســت، زیــرا هــر کشــوری تــالش می کنــد در 
تولیــد ایــن محصــوالت حیاتــی بــه خودکفایــی برســد 
ــدگان را  ــن کنن ــایر تأمی ــن و س ــه چی ــتگی ب و وابس

کاهــش دهــد. 

ــه  تجــارت جهانــی در نیمــه اول ســال 2020 نســبت ب
ــر از  ــته و %15 کمت ــش داش ــته، %1۴ کاه ــال گذش س

ــوده اســت.  ــال 2019 ب ــه دوم س تجــارت در نیم

جــای تعجــب نیســت کــه تجــارت کاالهــای پزشــکی 
در نیمــه اول ســال 2020 بــا رشــد 15.۸ درصــدی 
ــتر از  ــی بیش ــا کم ــه تنه ــته ک ــال گذش ــه س ــبت ب نس

ــام  ــت. در ارق ــوده اس ــراه ب ــود، هم ــده ب ــت ش %2 ثب
اولیــه 9۷ اقتصــاد جهانــی، 1113 میلیــارد دالر آمریــکا 
)شــامل صــادرات بــه عــالوه واردات( بــرای محصــوالت 
ــه  ــوط ب ــام مرب ــن ارق ــت. ای ــده اس ــت ش ــکی ثب پزش
ــدت  ــرای م ــی ب ــارت جهان ــدی تج ــهم ۷.5 درص س
ــال  ــدی س ــهم 5.3 درص ــش از س ــابه و بی ــان مش زم

ــت. 2019 اس

تجارت محصوالت حیاتی در همه گیری جهانی 
کرونا %۲۹ افزایش یافت

ــی  ــری جهان ــن همه گی ــه در ای ــی ک ــارت کاالهای تج
بســیار مهــم تلقــی می شــوند، در نیمــه اول ســال 
2020 بــا %29 افزایــش نســبت بــه ســال گذشــته، بــه 
ــب  ــه ترتی ــادرات ب ــرد )واردات و ص ــد ک ــرعت رش س
ــن  ــارت ای ــوع تج ــت(. مجم ــش داش %31 و %2۷ افزای
محصــوالت فقــط در نیمــه اول ســال 2020، بــه ارزش 
3۸1 میلیــارد دالر رســید کــه معــادل ۶3 % تجــارت در 

ــت.  ــوده اس ــال 2019 ب کل س

تجهيزات جهاني توليد و تجارت

حال در حفاظتشخصي

افزايشاست

۳۳
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ــک  ــی، واردات ماس ــوالت حیات ــن محص ــان ای در می
صــورت در نیمــه اول ســال 2020 تقریبــًا دو برابــر شــده 
اســت )افزایــش 90 درصدی ســاالنه از 39 میلیــارد دالر 
بــه ۷۴ میلیــارد دالر آمریــکا(، درحالیکــه صــادرات ۸۴% 
افزایــش یافتــه و از 3۸ دالر آمریــکا بــه ۷0 میلیــارد دالر 
رســیده اســت. ارزش کل تجــارت ماســک صــورت 1۴0 

میلیــارد دالر آمریــکا بــوده اســت.

ماســک های صــورت عمدتــا توســط چیــن تولیــد 
. ند می شــو

اســتفاده از ماســک صــورت بــه عنــوان یکــی از 
توصیه هــای اقدامــات محافظتــی حیاتــی ســازمان 
بهداشــت جهانــی )WHO( بــه بخشــی از جریان هــای 
ــد  ــه تولی ــت. اگرچ ــده اس ــل ش ــد” تبدی ــادی جدی “ع
ــه  ــا ب ــت، ام ــاده اس ــراً س ــورت ظاه ــک های ص ماس
انــواع متفاوتــی مــواد اولیــه و فرآینــدی نســبتًا پیچیــده 
نیــاز دارد. بســیاری از کشــورها بــرای تأمیــن تقاضــای 
انبــوه ماســک صــورت عمدتــًا بــه واردات متکــی 
شــده اند. ایــن مســئله بــه ویــژه در مرحلــه اولیــه 

شــیوع همه گیــری کوویــد19 مشــاهده شــد.

در نیمــه اول ســال 2020، کل واردات ماســک صــورت 
بــه ۷۴ میلیــارد دالر آمریــکا رســیده اســت کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته، 90 درصــد افزایــش 
ــک  ــده ماس ــن تأمین کنن ــن بزرگتری ــت. چی ــته اس داش
ــادرات  ــه %5۶ ارزش ص ــت ک ــان اس ــورت در جه ص
جهانــی )۷0 میلیــارد دالر آمریــکا( را در نیمــه اول ســال 
2020 بــه خــود اختصــاص داده اســت. در بیــن10 وارد 
ــن(،  ــتثنای چی ــه اس ــورت )ب ــک ص ــر ماس ــده برت کنن
چیــن همــواره برتریــن تأمین کننــده بــوده اســت 
ــار  ــورها را در اختی ــن کش ــش از ٪50 از واردات ای و بی
ــه بیشــتر ماســک  ــک ک ــز مکزی ــه ج داشــته اســت )ب

مــورد نیــاز خــود را از ایــاالت متحــده تهیــه می کنــد(. 
ــورت در  ــک ص ــوم واردات ماس ــش از دو س ــن بی چی
تامیــن  را  بازارهــای برجســته جهانــی  از  بســیاری 
می کنــد، بــه عنــوان مثــال تقریبــًا ســه چهــارم واردات 
ــا و 80٪  ــده و ایتالی ــاالت متح ــورت در ای ــک ص ماس
ــایه  ــیایی همس ــور آس ــورت در کش ــک ص واردات ماس

ــرده اســت.  ــن را فراهــم ک ــی ژاپ خــود یعن

چین نیز خریدار مهم ماسک صورت است

ــده  ــن ششــمین واردکنن ــال 2020، چی ــه اول س در نیم
بــزرگ ماســک صــورت بــود کــه بــه ویــژه در ابتــدای 
همه گیــری، 2.5 میلیــارد دالر ســهم واردات را بــه 
ــره و  ــوری ک ــن، جمه ــان، ژاپ ــک از آلم ــن ماس تامی

ــاص داد.  ــده اختص ــاالت متح ای

چیــن بــرای افزایــش تولید ماســک صــورت، مــواد اولیه 
ــه  ــی را از کشــورهای دیگــر تهیــه کــرده اســت. ب میان
عنــوان مثــال، واردات پارچه هــای بی بافــت بــه عنــوان 
مــاده اصلــی ماســک های صــورت طبقه بندی شــده 
در کــد HS و زیــر عنــوان 5۶03.11، 5۶03.12 و 

ــت  ــش یاف ــل 2020 افزای ــارس و آوری 5۶03.91 ، در م
ــه  ــا 2019 ب ــه ب ــال 2020 در مقایس ــه اول س و در نیم
ــوالت  ــن محص ــی از ای ــید. نیم ــر رس ــش از دو براب بی

ــد.  ــاالت متحــده وارد شــده ان ــن و ای ــه از ژاپ اولی

ــارت را  ــوع تج ــترین ن ــه ای بیش ــورت پارچ ــک ص ماس
داشــته اســت.

گمــرک جهانــی  ســازمان  گــزارش   طبــق 
یــا  صــورت  از  محافظــت  محصــوالت   ،)WCO(
تحــت  معمــول  طــور  بــه  صــورت،  ماســک های 
ســه زیرکــدHS ، خصوصــاHS 392۶.90  )بــرای 
  HS 9020.00،صــورت پالســتیکی  محافظ هــای 
)بــرای    HS ۶30۷.90 و  گاز(  ماســک های  )بــرای 
ماســک های پارچــه ای( طبقه بنــدی می شــوند. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه ایــن کدهــای زیــر عنــوان HS  نــه 
ــوالت  ــایر محص ــه س ــورت، بلک ــک های ص ــا ماس تنه
ــا ویژگی هــای مشــابه  ــواد مشــابه ی ســاخته شــده از م

را نیــز پوشــش می دهنــد. 

توضیحــات محصــول  HS ۶30۷.90، کــه ماســک 
طبقه بنــدی  گــروه  ایــن  در  پارچــه ای  صــورت 
می شــود، بــا عنــوان “ســایر محصــوالت ســاخته شــده 
از مــواد نســاجی، از جملــه الگوهــای لبــاس، بــه عنــوان 
مثــال ذکــر شــده اند. از آنجــا کــه ایــن عنــوان فرعــی 
ــاجی  ــوالت نس ــترده ای از محص ــف گس ــد طی می توان
ــی  ــهم واقع ــایی س ــن شناس ــد، بنابرای ــش ده را پوش
ماســک های صــورت پارچــه ای کار ســاده ای نیســت. بــا 
ــوان  ــه آمارهــای قبلــی می ت ــا نگاهــی ب ایــن وجــود، ب
ــاالنه ۶1۸  ــتثنایی س ــد اس ــرخ رش ــه ن ــد ک ــه ش متوج
درصــد بــرای صــادرات و 5۶0 درصــد بــرای واردات در 
نیمــه اول ســال 2020 ناشــی از افزایــش تقاضــا بــرای 

ــوده اســت.  ماســک صــورت پارچــه ای ب

ــا افزایــش رشــد نســبت  ایــن نتیجه گیــری همچنیــن ب
ــه  ــود )در نیم ــت می ش ــته تقوی ــال گذش ــه س ــه نیم ب
اول ســال 2020، صــادرات 5۶0 درصــد و واردات 530 
ــه  ــت( ک ــوده اس ــه دوم 2019 ب ــتر از نیم ــد بیش درص
بســیار باالتــر از نــرخ رشــد ثبــت شــده در ســال 201۸ 

می باشــد.  و 2019 

بــرای دو کــد دیگــر HS چنیــن افرایــش رشــدی 

گزارش

۳۴



اسفند ۱۳۹۹    شماره ۶۲

ــش  ــدHS 9020.00  افزای ــت. ک ــده اس ــاهده نش مش
ــه  ــااًل ب ــه احتم ــت، ک ــان داده اس ــدی نش 2۸.5 درص
ــا  ــوده اســت، ام ــوط ب صــادرات ماســک های گازی مرب
ــت.  ــه ای اس ــک پارچ ــر از ماس ــیار کمت ــدازه آن بس ان
صــادرات تحــت کــد HS 392۶.90 مربــوط بــه گــروه 
محافظ هــای پالســتیکی صــورت و ســایر محصــوالت 
ــه  ــش یافت ــال 2020 کاه ــه اول س ــتیکی، در نیم پالس
اســت. بــا ایــن وجــود، ایــن کــد فرعــی تجــارت طیــف 
و  می دهــد  پوشــش  را  محصــوالت  از  گســترده ای 
کاهــش کلــی صــادرات آن می توانــد افزایــش صــادرات 

ــد. ــان نمای ــورت را پنه ــتیکی ص ــای پالس محافظ ه

ــکا در ســال  ــزات حفاظــت شــخصی آمری واردات تجهی
2020 بیــش از 300 درصــد افزایــش یافــت.

واردات تجهیــزات حفاظــت شــخصی در ایــاالت متحــده 
آمریــکا در ســال 2019 بــا نــرخ متوســط 1۸/2 درصــد 
رشــد کــرد. بــا ایــن وجــود، در ســال 2020 )ژانویــه تــا 
ــن  ــی، واردات ای ــری جهان ــل همه گی ــه دلی ــر( ب اکتب
کشــور %311.59 افزایــش یافــت. ماســک های صــورت 
ــت  ــزات حفاظ ــد از کل واردات تجهی ــًا ۴5 درص تقریب
ــاک  ــس از آن پوش ــد و پ ــکیل می دهن ــخصی را تش ش

ــا نــرخ 23 درصــد قــرار دارنــد. یکبــار مصــرف ب

بزرگتریــن  چیــن   ،OTEXA داده هــای  طبــق 
ــه ایــاالت  تامین کننــده تجهیــزات حفاظــت شــخصی ب
متحــده اســت. ســایر تأمین کننــدگان حولــه و گان هــای 
جراحــی بــه ایــاالت متحــده آمریــکا شــامل جمهــوری 
ــا  ــک ب ــد، مکزی ــدود 12 درص ــهم ح ــا س ــن ب دومنیک
ــا ســهم 0.۷۶ درصــد  ــه ب ســهم 2۸ درصــد و نیکاراگوئ
می باشــند. نیکاراگوئــه صــادرات گان هــای جراحــی بــه 

ــرد.  ــاز ک ــال 2020 آغ ــده را از س ــاالت متح ای

دولــت هــا از تولیــد داخلــی تجهیــزات 
می کننــد. حمایــت  شــخصی  حفاظــت 

تجهیــزات حفاظــت شــخصی  واردات  آنجاییکــه  از 
ــور  ــه ط ــال 2020 ب ــورت  در س ــک ص ــه ماس از جمل
ــزات  ــد تجهی ــت، تولی ــه اس ــش یافت ــمگیری افزای چش
ــش  ــوری افزای ــر کش ــا در ه ــخصی تقریب ــی ش حفاظت
ــن  ــه دومی ــاه، ب ــه 5-۴ م ــد، در فاصل ــه اســت. هن یافت
ــک  ــخصی و ماس ــی ش ــزات حفاظت ــده تجهی تولیدکنن
همــه  تقریبــًا  شــد.  تبدیــل  جهــان  در  صــورت 
کشــورها در سرتاســر جهــان رشــد تولیــد داخلــی ایــن 
ــت  ــرا دول ــد ، زی ــوده ان ــاهد ب ــی را ش محصــوالت حیات
ــی  ــه رشــد تقاضــای داخل ــه ســرعت ب ــع ب هــا و صنای
می خواهنــد  کشــورها  همچنیــن  می دهنــد.  پاســخ 
ــن  ــن تامی ــه بزرگتری ــن را ک ــه چی ــود ب ــتگی خ وابس
کننــده تجهیــزات حفاظتــی شــخصی در جهــان اســت، 

ــد. ــش دهن کاه

ســازمان های  ملــی  شــورای  متحــده،  ایــاالت  در 
نســاجی )NCTO( در تــالش اســت تــا سیاســت هایی 
را بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی و مصــرف تجهیــزات 
حفاظتــی شــخصی انجــام دهــد. بــه همیــن ترتیــب، در 
ــه عنــوان یــک  ــا، تجهیــزات حفاظتــی شــخصی ب اروپ
ــط  ــک و متوس ــازمان های کوچ ــرای س ــم ب ــته مه دس
شــناخته می شــود. در هنــد، دولــت بــه محــض شــروع 
ــن صنعــت حمایــت  ــر از رشــد ای ــن بیمــاری همه گی ای

کــرد.

بــه گفتــه اســکات تســر ، مدیرعامــل و مالــک مشــترک 
ایــاالت متحــده  Precision مســتقر در  نســاجی 
تولیــد تجهیــزات  نبایــد  “آمریــکا دیگــر  آمریــکا، 
حافظــت شــخصی بــه چیــن یــا هــر تولیدکننــده 
خارجــی دیگــر را لغــو کنــد. تنهــا راه بــرای اطمینــان از 
ایمنــی اولیــن پاســخ دهنــدگان و کارگــران خــط مقــدم 
ــع  ــک منب ــه ی ــت ک ــن اس ــتی ای ــای بهداش مراقبت ه
ــره شــده و  ــی شــخصی ذخی ــزات حفاظت عرضــه تجهی
ــود  ــانی وج ــالع رس ــه ی اط ــزام در لحظ ــه اع ــاده ب آم

ــد. “ ــته باش داش

تولیــد  از  بخشــی   Precision نســاجی  شــرکت 
و  خــودرو  صنایــع  بــرای  بی بافــت  پارچه هــای 
ــزات  ــای تجهی ــد پارچه ه ــط تولی ــه خ ــواب را ب تختخ
حافظــت شــخصی منتقــل کــرده اســت. امــروزه 
ــرای  ــه ب ــارد پارچ ــون ی ــه ۴ میلی ــرکت ماهان ــن ش ای
ــر  ــد. تس ــد می کن ــخصی تولی ــت ش ــزات حافظ تجهی

گفــت: “مــا فعــاًل قصــد بازگشــت نداریــم.”

ــدی  ــع تولی ــاهد صنای ــن، ش ــول دوران کاری م “در ط
ــه  ــوده ام کــه ب ــژه تجــارت پوشــاک ب ــه وی ــاوت، ب متف
ــرده و  ــاز ک ــور ب ــارج از کش ــه خ ــود را ب ــی راه خ آرام
دیگــر هرگــز بازنگشــته اند. ایــن امــر نمــی توانــد 
ــخصی  ــت ش ــزات حافظ ــم تجهی ــارت مه ــرای تج ب

ــد. “ ــاق بیفت اتف

ــرایط  ــن ش ــا در وخیم تری ــت م ــه مل ــد، “آنچ او می گوی

بیمــاری در مــاه مــارس آموخــت ایــن بــوده اســت کــه 
تولیدکننــدگان داخلــی مــا قادرنــد بــا ایــن چالــش روبرو 
شــوند. مســئولیت ادامــه ایــن کار بــر عهــده مــا اســت. 
هنگامــی کــه ویــروس بــه منطقــه مــا رســید، بســیاری 
ــزات  ــد تجهی ــرای تولی ــی ب ــدگان آمریکای از تولیدکنن
الزم بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس همه گیــر، تمرکــز 
کردنــد. تولیدکننــدگان اتومبیــل بــرای تولیــد هواکــش و 
ماســک تنفــس تــالش کردنــد، صنایــع مبلمــان منــزل 
ــتانی  ــای بیمارس ــک و  تختخواب ه ــاد ماس ــرای ایج ب
قــدم برداشــتند و مــا کــه توانســتیم بــر روی بــه 
حداقــل رســاندن کمبــود تجهیــزات حافظــت شــخصی 

در کارخانــه هــای خــود تمرکــز کنیــم.”

“مــا ســطح جدیــدی از نبــوغ آمریــکا را مشــاهده کردیم 
ــرای نجــات جــان انســان ها و  ــات خــودرو ب ــرا قطع زی
مــواد مــورد اســتفاده بــرای تولیــد کفــش بــرای ایجــاد 
ــورد،  ــک م ــت. در ی ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ماســک م
کارگــران در دو ایالــت مختلــف بــرای مــدت یــک مــاه 
ــد  ــا تولی ــد ت ــه کارخانه هــای خــود نقــل مــکان کردن ب
برخــی از بیشــترین تجهیــزات مــورد نیــاز ادامــه داشــته 

باشــد. 

وی افــزود: “بــا ادامــه شــیوع بیمــاری، مــا شــاهد بودیم 
کــه تولیدکننــدگان داخلــی می تواننــد بــرای تهیــه مــواد 
اولیــه در کنــار یکدیگــر کار کننــد تــا بتواننــد تجهیــزات 
ــد.  ــم نماین ــه فراه ــرای جامع ــخصی را ب ــت ش حافظ
در حالــی کــه ایــن اقدامــات در ماه هــای ابتدایــی 
همه گیــری ویــروس بــرای همــه مــا نوعــی “مشــاغل 
ــا را  ــمان م ــن چش ــا همچنی ــود، ام ــده ب ــی” ش اساس
ــاز  ــم ب ــر خــود داری ــون در براب ــه اکن ــه مســئولیتی ک ب
کــرد: ایــن مســئولیت را تــا زمــان گــذر از ایــن بیمــاری 
همه گیــر بــرای جامعــه خــود ضــروری بدانیــم. مــا مــی 
ــا  ــوالت را در اینج ــن محص ــم ای ــم و می خواهی توانی

یعنــی آمریــکا تولیــد کنیــم.”

ــع  ــه صنای ــان، در هم ــر جه ــاس در سراس ــن احس ای
نســاجی و منســوجات بی بافــت وجــود دارد.

در میان انواع مختلف 
ماسک های صورت، 

ماسک های پارچه ای با وجود 
باالترین تعرفه ها، بیشترین 

معامله را از آن خود کرده اند. 
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شــاخۀ منســوجات خودرویــی زیرشــاخه ای از منســوجات 
ــوالت را  ــیعی از محص ــف وس ــه و طی ــمار رفت ــی به ش صنعت
ــه  ــاجی ک ــول نس ــوع محص ــر ن ــع ه ــرد. درواق ــر می گی درب
در وســایل نقلیــه اعــم از خــودرو، قطــار، هواپیمــا، کشــتی و 
وســایل نقلیــه ســنگین بــه کار مــی رود در طبقــه محصــوالت 
)البتــه  می شــود  تقســیم بندی  خــورودی  منســوجات 
ــرد  ــتی کارب ــا و کش ــه در هواپیم ــوجاتی ک ــتاندارد منس اس
دارنــد ســخت گیرانه تر از منســوجاتی کــه صرفــًا در اتومبیــل 

اســتفاده می شــود(. 

ــت  ــتر اهمی ــی بیش ــوجات خورودی ــورد منس ــه در م ــه ک آنچ
ــت.  ــوالت اس ــن محص ــی ای ــی و فن ــواص مکانیک دارد خ
میــزان مصــرف منســوجات خودرویــی در هــر اتومبیــل 
تقریبــا ۴0 مترمربــع اســت ایــن منســوجات عبارتنــد از 
ــوش،  ــی، کفپ ــای جانب ــوش، روکش ه ــی، کفپ روکــش صندل
ــن  ــد و… بنابرای ــوا، کمربن ــه ه ــتیک، کیس ــورد الس تایرک
اصطــالح منســوجات خورویــی بــه تمــام انــواع الیــاف، 
نخ هــای فیالمنــت، پارچه هــا و منســوجات به کاررفتــه در 
ــًا دوســوم از مصــرف  ــه اطــالق می شــود. تقریب وســایل نقلی
ــت.  ــی اس ــات داخل ــه تزئین ــوط ب ــی مرب ــوجات خوروی منس
ــی در  ــوش( و الباق ــه و کفپ ــش بدن ــی، روک ــش صندل )روک
ــی  ــد ایمن ــوا، کمربن ــه ه ــده، کیس ــتیک های تقویت ش الس
پارچه هــای  انــواع  طبقه بنــدی  می شــود.  اســتفاده  و… 

خودرویــی را می تــوان به شــرح زیــر بیــان کــرد:

صندلــی  روکــش  در  اســتفاده  مــورد  پارچه هــای  نــوع 
خــورو متنــوع اســت چراکــه ســالیق موجــود دربــاره 
ــن روکش هــای  ــاوت اســت. ای ــی خــودرو متف ــات داخل تزئین
می تواننــد از جنــس نایلــون، پلــی اســتر، وینیــل، چــرم 
ــس  ــای از جن ــد. روکش ه ــی باش ــرم طبیع ــا چ ــی ی مصنوع
پارچــه معمــواًل بــه روش بافندگــی حلقــوی تولیــد می شــوند 
ــز در  ــودی نی ــه روش تاری پ ــده ب ــای بافته ش ــه پارچه ه البت
ــه  ــن هــر خــودرو ب ــرد دارد. به طــور میانگی ــه کارب ــن زمین ای
5 الــی ۶ مترمربــع پارچــه بــرای مبلمــان داخــل خــودرو نیــاز 
ــد کــه  ــی ســعی می کنن ــات داخل دارد. طراحــان مــدرن تزئین
بــا انتخــاب نــوع پوشــش، ظاهــری مجلــل یــا اســپورت بــه 

ــد. ــل بدهن اتومبی

روش  تولید پارچه روکش خودرو

یکــی از انــواع ســنتی پارچــه روکــش داخلــی خــودرو، 
ــا  پارچــه ســادۀ بافته شــده از جنــس پلی اســتر تکســچره و ی
ــتر  ــس پلی اس ــده از جن ــای بافته ش ــت. پارچه ه ــیده اس ریس
تکســچره هــوا )Air-Textured( به دلیــل ســاختار حلقــوی 
ــا  ــد. ب ــی دارن ــت خوب ــایش مقاوم ــر س ــتحکم، در براب و مس
اســتفاده از نخ هــای ATY )بــا ســاختاری متشــکل از الیــاف 
ــا  ــب و ب ــی مناس ــوان روکش ــت( می ت ــاف افک ــزی و الی مغ

ــاال تولیــد کــرد. کیفیتــی بســیار ب

انــواع پارچه هــای خودرویــی را می تــوان پــس از بافــت 
ــگ آن  ــای خودرن ــتفاده از نخ ه ــا اس ــا ب ــرد و ی ــرزی ک رنگ
را تولیــد کــرد. کــه البتــه روش دوم متداول تــر اســت. اخیــراً 
اســتقبال تولیدکننــدگان خــودرو از پارچه هــای بافته شــده 
ــن  ــت. در ای ــه اس ــش یافت ــودی افزای ــوی پ ــه روش حلق ب
 DTY ــتر ــی اس ــای پل ــتفاده از نخ ه ــا اس ــه ب ــد، پارچ فرآین

ــود. ــد می ش ــاف تولی ــین آالت گردب ــگ و ماش خودرن

ــاس  ــر اس ــز ب ــودی نی ــه روش تاری پ ــدی ب ــای تولی  پارچه ه
نــوع نخــی کــه در آن اســتفاده شــده، مراحــل تکمیــل 
ــی  ــف و متنوع ــا مختل ــت. روش ه ــد داش ــی خواهن متفاوت
بــرای تکمیــل پارچه هــای خودرویــی وجــود دارد کــه هــدف 
همــه آنهــا رســیدن بــه زیردســتی مطلــوب و ظاهــری جــذاب 

اســت.

ــت،  ــوژی باف ــاظ تکنول ــی به لح ــای خودروی در کل، پارچه ه
ــن  ــد، و آنچــه ای ــایر منســوجات ندارن ــا س ــی ب ــز چندان تمای
ــد  ــز می کن ــاجی متمای ــای نس ــایر حوزه ه ــا را از س پارچه ه

ــی اســت. ــخ مصرف ــوع ن ــل آن و خصوصــًا ن روش تکمی

جنس پارچه های خوردرویی )روکش صندلی(

نایلــون : یکــی از متداول تریــن مــوادی کــه تولیدکننــدگان 
ــاف  ــد، الی ــتفاده می کنن ــی اس ــه خوروی ــت پارچ ــرای باف ب
نایلــون اســت. محصــوالت ســاخته شــده از نایلــون مقاومــت 
بســیار خوبــی دارنــد امــا متخلخــل هســتند لــذا بــرای تمیــز 
کــردن ســطح آن از گــرد و غبــار بایــد از مکــش هــوا 
اســتفاده کــرد، و تمیزکــردن ســطح آن نیــز نیازمنــد اســتفاده 

ــت. ــاص اس ــوینده هایی خ از ش

پلــی اســتر: پارچه هــای پلی اســتری نیــز در صنعــت 
ــداول اســت و در ســال های گذشــته مصــرف آن  خــودرو مت
رو بــه افزایــش بــوده اســت. ایــن نــوع پارچــه، ســطح نــرم و 
زیردســتی بســیار مناســب داشــته و ظاهــری مثــل چــرم جیــر 
پیــدا می کنــد. ایــن ســاختار باعــث می شــود کــه تمیزکــردن 

ایــن جنــس روکــش صندلــی نیــز دشــوارتر شــود.

الیــاف طبیعــی : در برخــی مصــارف نیــز از الیــاف طبیعــی 
ــده  ــام ش ــا انج ــی روی آنه ــی خاص ــای تکمیل ــه فرآینده ک
باشــد اســتفاده می شــود. البتــه ایــن نــوع پارچه هــا در تولیــد 
روکــش اتومبیــل رواج کمتــری دارد. ســه نــوع دیگــر مــوادی 
ــوند  ــه می ش ــه کار گرفت ــودرو ب ــی خ ــش صندل ــه در روک ک

عبارتنــد از وینیــل، چــرم مصنوعــی و چــرم طبیعــی.

مالحظات ویژه پارچه های خودرویی

یکــی از نــکات مهــم در رابطــه بــا انــواع پارچه هــای 
خودرویــی، مقاومــت در برابــر آتــش اســت یعنــی ایــن 
منســوجات بایــد به نحــوی تکمیــل شــده باشــند کــه ســرعت 
پیشــرفت آتــش را کنــد نماینــد. برخــی پارچه هــا در مصارفــی 
ــادگی  ــه  س ــه ب ــوند ک ــش می ش ــل ضدآت ــز تکمی ــن نی معی
شــعله ور نشــوند. رنــگ پارچه هــای خودرویــی معمــواًل بایــد 
ــوا(،  ــاورت ه ــی در مج ــی رنگ پریدگ ــدی )یعن ــات تصعی ثب
ــوینده ها(  ــر ش ــت در براب ــی مقاوم ــویی )یعن ــات شستش ثب
ثبــات سایشــی و ثبــات نــوری )یعنــی حفــظ کیفیــت رنــگ در 
برابــر تابــش نــور خورشــید( بســیار باالتــری نســبت بــه ســایر 
منســوجات داشــته باشــند، و اســتحکام و خــواص مکانیکــی 

ــز اهمیــت اســت. آنهــا بســیار حائ

 رســیدن بــه ایــن درجــه از ثبــات رنــگ، مســتلزم اســتفاده از 
مــواد اولیــه مرغــوب و بــا کیفیــت پایــدار اســت و همیــن امــر 

تولیــد پارچــه خودرویــی را دشــوارتر می ســازد.

بازار پارچه های خودرویی

در ایــران نیــز بــه دلیــل تقاضــای شــرکت های بــزرگ 
خودروســازی بــرای پارچــه خودرویــی، ایــن نــوع پارچــه بــازار 
قابــل توجهــی دارد و خوشــبختانه تکنولــوژی تولیــد و زنجیــره 
تامیــن آن نیــز در داخــل کشــور کامــل اســت و شــرکت های 
متعــددی تــوان و امــکان فنــی تولیــد پارچه هــای خودرویــی 
ــه در  ــد. برخــی شــرکت هایی ک ــت را دارن ــن کیفی در باالتری
ایــن زمینــه در داخــل کشــور فعالیــت می کننــد عبارتنــد از : 
ــزار، پشــم بافی طــوس،  ــرز، تریکوگل ــان، مخمــل الب گوهرباف

رویابافــت، آلبربافــت و نســاج بایــا.

ــی  ــطح کیف ــی در دو س ــای خودروی ــواع پارچه ه ــواًل ان معم
ــد  ــرای تولی ــتقیمًا ب ــه مس ــی ک ــود. پارچه های ــد می ش تولی
خــودرو اســتفاده می شــوند و پارچه هایــی کــه در بــازار 
ــد  ــروه اول بای ــای گ ــند. پارچه ه ــروش می رس ــه ف ــه ب ثانوی
ــه  ــی ک ــند در حال ــته باش ــی داش ــی باالی ــتانداردهای کیف اس
پارچه هــای گــروه دوم در برخــی مــوارد ســهل گیرانه تر و 

ــد. ــد می گردن ــر تولی ــطح پایین ت ــتانداردهای س ــا اس ب

انواع پارچه های خودرویی و تولیدکنندگان داخلی
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ture-oriented research topics such 
as Industry 4.0, inline quality control, 
sociology and process chain network-
ing. “We are planning to transmit the 
data from the producing machine via 
ethernet to the Internet of Production 
Excellence Cluster at RWTH Aachen 
University. The cluster deals with pro-
duction research in high-wage coun-
tries,” explains Martin Scheurer.

The BIAXTRONIC® CO for the re-
search facility was also equipped with 
an EL pattern drive. Electronic guide 
bar control and the ability to vary pro-
cess parameters inline contribute to 
the production of locally adapted, tai-
lor-made textiles. What’s more, the 
product quality can also be signifi-
cantly improved. For example, Martin 
Scheurer wants to use the EL drive to 
investigate the influence of the warp 
knitting thread in different lapping 
variants on the geometry of the rov-
ing used and thus on the behaviour of 
the finished grid structure. Other de-
tails that favoured the BIAXTRONIC® 
CO are a working width that meets 
standard industrial practices and the 
possibility of feeding basic substrates 
such as nonwovens in a standard pro-
cess.

Research- and practice-based proj-
ects

With BIAXTRONIC® CO, ITA re-
searchers want to further develop 

and produce reinforcement structures 
for concrete matrices in particular. 
Functional models and prototypes for 
other areas of application are also to 
be produced on the machine. Martin 
Scheurer and his team want to pro-
duce reinforcements for wound dress-
ings and hybrid warp knitted fabrics 
on a nonwoven substrate, for exam-
ple.

The combination of grid structures 
with other materials facilitates funda-
mental research into geotextile ap-
plications. Projects for filtration tech-
nology can also be implemented. The 
production of unidirectional (UD) non-
crimp fabrics for fibre composites and 
of flat warp knitted fabrics for heating 
textiles, which can be used in the mo-
bility sector, are also conceivable. In 
addition to research and development 
work, the ITA has its sights set on 

production practice using the BIAX-
TRONIC® CO.

Users of weft-insertion machines can 
use the capacities and expertise in 
Aachen to optimise their production 
processes, produce prototypes of 
new textile structures or even test the 
processing of new materials.

Save the date: discovery awaits

Interested parties can find out what 
can be done with the BIAXTRONIC® 
CO on 29 April 2021. To kick off the 
new year, the ITA invites you to dis-
cover the new machine as part of a 
one-day industrial event. “We look 
forward to exchanging information 
with industry and research partners 
from all over the world,” says Martin 
Scheurer. He is looking forward to 
stimulating discussions on the needs 
and future developments relating to 
companies in the manufacturing sec-
tor in particular.
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KARL MAYER’s new BIAXTRONIC® 
CO at the RWTH Aachen Universi-
ty for innovative semi-finished fibre 
products

Textile reinforcements in concrete do 
not require any corrosion-related cov-
ering and thus make building cheap-
er, more environmentally friendly and 
more versatile.

Completely new architectural solu-
tions can be implemented through the 
slender construction forms of textile 
concrete.

The Institute for Textile Technology 
)ITA( at the RWTH Aachen Univer-
sity is investigating what is actually 
possible. Already between 1999 and 
2011, the Construction Composites 
Research Group developed textile 
reinforcement structures for concrete 
structures as part of the Collaborative 
Research Centre 532. The work was 
carried out on a KARL MAYER Mal-
imo machine, and then continued at 
the ITA after 2011.

Martin Scheurer, employee at the 
Department of Textile Machinery and 

Institute of Textile Technology at the 
RWTH Aachen University is looking 
for the research work on the BIAX-
TRONIC® CO

Martin Scheurer, employee at the 
Department of Textile Machinery and 
Institute of Textile Technology at the 
RWTH Aachen University is looking 
for the research work on the BIAX-
TRONIC® CO

Recent textile projects placed high 
demands on machine technology 
and required new investments. Once 
again, the ITA opted for a model from 
KARL MAYER. “The Malimo was al-
ready a great machine. Unfortunately, 
it was just getting on a bit,” says Mar-
tin Scheurer from the Department of 
Textile Machinery and ITA, when ex-

plaining their choice.

He and his colleagues also valued 
KARL MAYER as a competent part-
ner when it came to questions and 
service. They are now excited about 
the newcomer: a BIAXTRONIC® 
CO was delivered to Aachen at the 
end of 2020. It had been complete-
ly assembled and functionally tested 
in advance at KARL MAYER Tech-
nische Textilien in Chemnitz, since it 
is a tailor-made model. The high-per-
formance warp knitting machine with 
course-oriented weft-insertion was 
equipped with novel functions that will 
open up new research paths for the 
ITA and its research partners.

BIAXTRONIC® CO is predestined for 
the production of biaxial non-crimp 
fabrics and composite structures, and 
was equipped with specific features 
for its use at the ITA. One of these is 
KAMCOS® 2. The latest generation 
of KARL MAYER’s Command System 
offers an ethernet interface for inte-
grating the machine into an existing 
network.

This enables participation in fu-

KARL MAYER’s new BIAXTRONIC® CO 
at the RWTH Aachen University

Leading technology for high-level research
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essential to replace synthetic fibers 
and even cotton in part, the produc-
tion of hemp is sustainable, the one 
of cotton is polluting. Hemp fiber is 
antiseptic, heat-regulating, it can be 
heavy or very light, it is cool in sum-
mer and warm in winter … you can 

make sheets, curtains, wall coverings 
and supplies, technical sports fashion 
and elegant fashion.

Please explain more about the 
usage of hemp plant in the textile 

and apparel industry.

We are in Europe, where the big 
names in world fashion create collec-
tions, we need to have a European 
production of controlled origin and 
quality because the demand is there 
and the growth will be exponential.

If today hemp fabric is more expen-
sive than cotton, with the spread of 
cultivation the offer will grow, the 
price will decrease and it will be 
accessible to everyone. The market 
is waiting for fashion made of hemp 
fiber, it is incredibly durable and su-
per comfortable to wear it.

Kornit Digital has won the 2020 EDP 
award by the European Digital Press 
Association (EDP). The company’s 
NeoPigment Robusto Softener 
solution, which ensures superior 
hand feel for substrates imprinted 
using the Kornit Presto system for 
roll-to-roll, direct-to- fabric digital 
production, was named ‘Best Coat-
ing and Varnish’ in the Consumables 
category.

The EDP awards are Europe’s 
only technology assessment in the 
industry and open competition for all 
products announced and launched in 
the market within a year.

The winners are selected by a com-
mission of experts (the EDP Tech-
nical Committee), which evaluate 
the submitted products according to 
criteria such as innovation, quality, 
performance, and cost.

Due to these strict criteria, there are 
no voting or other public votes. It is 
about technical criteria, not popu-
larity. This is the only way EDP can 
guarantee manufacturers’ achieve-
ments in developing new technolo-
gies will be recognised, according to 
Kornit.

The award is a recognition of Kornit’s 
innovation as it continues its journey 
to become a complete, sustainable 
textile printing solutions provider. 
Kornit’s Softener solution is applied 
seamlessly during the printing pro-
cess. No additional time, labour, or 
equipment is needed, and most im-
portantly, it is a sustainable solution 
carrying Eco Passport certification 
and GOTS verification, according to 
a media statement by Kornit.

“Kornit Presto with Softener is chang-
ing the game for on-demand produc-
tion, making pigment-based digital 

print a serious contender for even 
the most demanding fashion hous-
es. Kornit is proud to be recognised 
for its innovations, and we strive to 
continue exceeding the market’s 
demands for efficient, eco-friendly, 
profitable solutions regardless of the 
new trends and challenges facing the 
textile industry,” Chris Govier, KDEU 
managing director said in a press 
release by the company.

Kornit develops, manufactures and 
markets industrial digital printing 
technologies for the garment, ap-
parel, and textile industries. Kornit 
delivers complete solutions, including 
digital printing systems, inks, con-
sumables, software, and after-sales 
support.

Kornit bags 2020 EDP award for 
NeoPigment Robusto Softener
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Did you
know ?

Hemp; A Great
plant for Textile,
Fashion and
Future
Interview with Rachele Invernizzi 
CEO of South Hemp Tecno srl

Interview with Rachele Invernizzi – 
CEO of South Hemp Tecno srl and  
Vice President of Federcanapa, the 
Italian association for industrial hemp

Well if you think that hemp captures 
14 tons of Co2 per hectare, no 
chemicals are used and little water 
is needed, it is an annual plant… it 
already speaks for itself, HEMP is a 
great plant for fashion and not only, 
also for the future.

About South Hemp Srl, history and 
success story:

SHT is a project that we are carrying 
out in southern Italy, a company that 
owns a medium capacity line for the 
decortication of hemp straw, increas-
ingly focusing on the production of 
fiber for the textile industry.

We have been working with the 
agriculture of the territory since the 
end of 2014, in our supply chain, we 
divulge an ethical way of practicing 
agriculture encouraging crop rota-
tions that serve to improve the soil 
with a natural cycle, hemp is grown 
organically.

The supply chain extends between 
central and southern Italy, we work 
with 500 hectares and the goal is to 

dedicate all agricultural production, 
to fiber, in our region, Puglia, to make 
the production more sustainable, 
avoiding the road trip for many km. 
Working with hemp straw is not easy, 
studying it and improving the per-
formance of the machines to obtain 
excellent raw materials is our focus, 
work in progress.

What is your range of products in 
South Hemp?.

The goal is to process 4/5,000 tons 
of hemp straw per year, over two 
work cycles, for the moment we are 
at a work cycle of 8 hours. The fiber 
is 20/25 % of the outside of the hemp 
stalk, the rest inside is wood.

Hemp fiber is important in various 
sectors, not only in textiles. Many 
materials are made from hemp 
fiber. And also for textile fiber 
there are more uses depending on 
the yarn count… Which industries 
need this precious plant?

The hemp plant can be used for al-
most everything, it feeds us, dresses 
us, lives in it, hemp is cosmetics, 
paper, pet food, oils and paints, 
graphene, bio building and bioplas-
tics and who knows how much I am 
forgetting to list

What is Hemp plant role in the 
textile industry?

Well, hemp, today, we are in 2020, is 

Interview
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 Currently, the technical textile market is 
dominated by key players such as Asahi 
Kasei (Japan), Kimberly Clarke (US), Ber-
ry Global Group (US), DuPont (US), Mit-
sui Chemicals (Japan), and Freudenberg 
& Co. (Germany). Other players include 
Low & Bonar )UK(, Huntsman )US(, Toyo-
bo Co. (Japan), Milliken & Company (US), 
SRF Limited (India), Lanxess (Germany), 
Koninklijke Ten Cate (Netherlands), and 
International Textile Group )US(. These 
players have adopted various strategies 
to expand their global presence and in-
crease their market share. 

The technical textile market has under-
gone many changes and advancements 
pertaining to technologies and materials 
used. Natural materials that are used in 
the manufacturing of technical textile are 
relatively expensive than their synthet-
ic counterparts such as wool and silk. 
Growing demand from emerging industrial 
markets provides an opportunity for the 
growth of technical textile.

Currently, the global technical textile mar-
ket was valued at $201.2 billion in 2019, 
and is projected to reach $274.1 billion 
by 2027, growing at a compound annual 
growth rate of 5.1% from 2020 to 2027. 

Some of the major factors that drive the 
growth of this market are high demand 
growth and government initiatives to pro-
mote this industry. The increasing use of 
technical textile in end-use industries such 
as automobile, healthcare, construction, 
and geotextile is also driving the market. 
The increasing usage of technical textiles 
in these industries can be attributed to 
the unique functional properties-such as 
hygiene and safety, cost effectiveness, 
durability, strength, lightweight, versatili-
ty, user-friendliness, eco-friendliness, and 
logistical convenience of technical textile.

There are several key players which are 
recently functioning in this sector more ac-
tively for dominating the high value of mar-
ket share and leading the fastest market 
growth while effectively initializing the cost 
of raw material utilized in the technical 
fabrics, employing the young work force 
for increase the productivity at a reason-
able price and analyzing the production 
cost of the wearable electronics and smart 
textiles for increase the amount of profit. 
Moreover, the players of this market are 
studying the strict regulation of the gov-

ernment for running the business more 
smoothly and generating the high amount 
of revenue in the Middle East and Africa 
which further benefitted for the dominating 
the highest market growth in the coming 
years more positively.

Technical textile market in Middle East 
& Africa is estimated to reach at a com-
pound annual growth rate of 11.1% in the 
forecast period 2019 to 2026. Moreover, 
the market of technical textile in the Middle 
East and Africa is segmented into different 
sectors which majorly involve process, ap-
plication, material, technology and region. 
Whereas, on the basis of material, the 
market is further split into Regenerated 
Fiber, Mineral, Synthetic Polymer, Natural 
Fiber, Metal, High Performance Fiber and 
several others while, the synthetic poly-
mer sector is growing at the uppermost 
compound annual growth rate in Middle 
East & Africa, during the forecast period 
of 2019-2026. This is owing to the grow-
ing popularity of several synthetic poly-
mers such as polypropylene, polyester, 
polyacrylonitrile, polyether sulfone among 
others.

Nevertheless, based on the application, 
the market is sub-segmented into Ge-
otech, Oekotech, Mobiltech, Indutech, 
Packtech, Sportech, Protech, Buildtech, 
Agrotech, Hometech, Clothtech and Med-
itech. For instance, the geotech segment 
is rising at the highest compound annual 
growth rate in the Middle East & Africa, 
during the forecast period of 2019-2026. 
This is extremely due to the growing ul-
timatum of the geotech from construction 
sector. It has been majorly utilized in the 
several construction applications such 

as road works, river canals and coastal 
works, railway works, drainage, sports 
field construction, among others.

Additionally, the growing demand for the 
durable non-woven technical textiles, ris-
ing demand for the diapers to help the 
growth of the disposable non-woven and 
several others are the major factors for 
increasing the market growth. Therefore, 
in the near future, it is anticipated that the 
market of technical textile will increase 
more positively over the recent few years 
in the Middle East and Africa.

As an example, Middle East & Africa 
waterproof breathable textiles market is 
projected to register a compound annual 
growth rate of 5.6% in the forecast peri-
od 2020 to 2027. The new market report 
contains data for historic years 2018, the 
base year of calculation is 2019 and the 
forecast period is 2020 to 2027.

Some of the major factors relating to the 
growth of the Middle East & Africa Water-
proof Breathable textiles market are first 
the rising fitness awareness among the 
individuals which boosts the demand of 
the waterproof breathable textiles, and 
second the increasing usage of the wa-
terproof breathable textiles in healthcare 
sector. 

Increasing the demand of low weight ma-
terials in automobile industries and ener-
gy-efficient roof systems in building & con-
struction cause the growth of the Middle 
East and Africa elastomer coated fabrics 
market which is projected to register a 
steady compound annual growth rate in 
the forecast period of 2020 to 2027.
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The technical textile is a different set of 
textiles with high performance and spe-
cial functionalities, which is defined as a 
product manufactured mainly for techni-
cal end-uses rather than their aesthetic 
or comfort characteristics of traditional 
textiles. These kinds of textiles can show 
some of the effective properties such as 
fire-resistance, durability, flexibility and 
several others for attaining the attraction 
in a broad range of industries. 

Textile industry is the largest consumer 
industry and plays a vital role to increase 
the economical rate. Growing promotional 
events and investment towards the textile 
industries by various governmental bod-
ies, to promote the manufacturers and 
suppliers in the developments is leading 
to the growth of the market in the forecast 
period. Therefore, the global growth rate 
of technical textiles is greater than the 
growth of home and apparel textiles. 

Technical textiles are used in different 
types of industries. Generally, technical 
textile market is classified based on mate-
rial, process and application. 

Based on material, the market is divided 
into natural fiber, synthetic polymer, min-
eral, regenerated fiber, and others. The 
synthetic polymer segment is estimated 
to account for the largest share in 2017, 
owing to factors such as high strength, 
low cost, and high quality of this polymer. 
Synthetic polymers can be used for high-
tech applications such as geotextile spun 
bounds, surgical application products, 
and bulletproof body armor. Increasing 
the growth in technical textile industry will 

also increase the demand for synthetic 
polymers.

On the basis of process, the market is 
categorized into woven, knitted, non-wo-
ven, and others. The woven segment of 
the technical textile market is estimated 
to account for the largest share in 2017. 
The ease in the process helps to produce 
a wide range of products for various ap-
plications. Woven technical textiles appli-
cations include automobile, construction, 
clothing, and other industries. Further-
more, advancements in weaving tech-
nology such as 3D weaving are also ex-
pected to drive the technical textile market 
during the forecast period.

Technical textiles can be divided into 
many categories depending on their end 
use. The application categories include 
MobilTech, InduTech, SportTech, Build-
Tech, HomeTech, ClothTech, MediTech, 
AgroTech, ProTech, PackTech, Oeko-

Tech, and GeoTech. The Mobiltech seg-
ment of the technical textile market is pro-
jected to grow at the highest compound 
annual growth rate from 2017 to 2022. 
This growth can be attributed to the boom-
ing automobile sector in many countries 
such as the UAE, Japan, and Germany. 
The increasing use of technical textiles 
in various areas of the automobile sector 
such as seat belts, seating upholstery, tire 
cords and linear, and others is expected 
to propel the demand for technical textiles.

In the view of the fact, technical textile 
include wide range of applications; most 
prominent are breathing masks, ropes, 
covers, belts, wound care products, di-
apers, bedding and others. In industrial 
manufacturing operations, technical tex-
tiles are used for filters, machine clothing, 
conveyor belts, and abrasive substrates. 
They are also incorporated into industrial 
products such as electrical components 
and cables, flexible seals and diaphragms, 
and acoustic and thermal insulation for 
other domestic appliances.

Technical textile market is also divided 
by region. According to the figure below, 
Asia Pacific is estimated to account for the 
largest share of the technical textile mar-
ket in 2017. The growth of the technical 
textile market in emerging countries such 
as China and India can be attributed to 
rapid urbanization and increased dispos-
able incomes. Textile industry in Middle 
East and Africa is not competent enough 
to manufacture technical textiles and ap-
parels. They are generally sourced from 
other proficient countries. 

 TECHNICAL TEXTILE INDUSTRY IN
MIDDLE EAST AND AFRICA

Report
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ing machines. The company have 
also been managing its business unit 
beside the production unit, and today 
we are one of the leaders in carpet in-
dustry.

What are the next 5 year plans of 
Shahkar Dorrin Group, considering 
the market situation?

According to the 5-year plan that has 
been defined for the future of the com-
pany, Shahkar Dorrin Group plans to 
move towards luxury carpets and 
continue to export carpet in the next 
5 years. This is the sixth year that we 
are among the Iranian textile candi-
dates. Our 5-year map is to have a 
continuous presence in all exhibitions 
to show the art and craft of both Iran 
and especially Kashan.

What is your vision for Shahkar 
Dorrin Group?

Given the vision I have as the CEO 
of the company, we can increase the 
number of our sales representatives 
in current cities and also entering into 
other countries markets in the next 5 
years. To achieve this goal, we have 
made a plan in the production unit 
as well as a design unit to be able to 
provide collections and colors specif-
ic to these regions and countries as 
soon as possible. In this way, we can 
increase the export market and con-
tinue our success.

What are your plans for partici-
pating in international exhibitions 
such as Domotex for the next few 
years?

Shahkar Dorrin Company have not 
participated in the Domotex exhibition 
yet, but I personally have visited five 
Domotex exhibitions and all of their 
sister events in Turkey and China. In 
2020, we were planned to register the 
company for 2020 Domotex Gazian-
tep exhibition, but it was completely 
cancelled due to Covid-19 pandemic.

What are the current products of 
your collection? Both in terms of 
reeds and density, and classic and 
traditional design?

Our company has two 700-reeds 
and two 1200-reeds carpet weaving 
machines. One of our 700-reeds ma-
chines is used for producing Versace 
collection to export to the countries 
around the Persian Gulf. 700-reeds 
carpet with 2550, 3000 and 1200 den-
sity of light pallet and Tabriz pallet with 
1600 density of 1600 are among our 
productions.

Which countries do you export to?

Given that we have not defined any 
limitations in the production and de-
sign unit, we have been able to export 
to 17 countries yet and we hope to 
increase this number to 5 more coun-
tries during the next year.

Do you have any plan for online 
sales?

In my opinion, the culture of online 
carpet sale is not widespread in Iran 
right now and it takes a lot of time 
to do online sales in large scale be-
cause the customer wants to make 
sure about the quality of the carpet 
by touching and observing the mate-
rial closely. For this reason, there is a 
long way to go to the large scale of on-
line sales today, but we are one of the 
leaders in introducing our products via 
Instagram, Facebook, and other so-
cial networks. As the manager of this 
collection, I believe that only introduc-
tion of the products in the virtual world 
can be very good and effective for the 
sales and production of the company.

Given the economic situation of 
the society, is your focus more on 
the foreign market or the domestic 
market?

We have planned with the sales unit to 
increase the volume of production for 
the domestic market. It is wrong to ig-
nore domestic sales because it is one 
of the best markets for machine-made 
carpets in Iran. But sanctions caused 
decreasing the purchasing power of 
people, which, in God’s willing, it will 
get better in the coming years. We are 
more interested in the domestic mar-
ket because it is valuable and power-
ful.
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 A FRESH COMPETITOR IN THE
MACHINE-MADE CARPET MARKET

Interview with Alireza Mobini, SHAHKAR DORRIN Carpet CEO 

In recent years, new manufacturing 
companies have been added to the 
machine-made carpet market of the 
Middle East and Africa, and Shahkar 
Dorrin Company is one of them.

Shahkar Dorrin company, thanks to its 
young and clever management team, 
has been able to appear successfully 
in production both inside and outside 
the country in the past several years, 
and it caused them to be in the centre 
of attention. A team that plans to use 
interesting strategies to make further 
progress in this market.

Shahkar Dorrin Carpet Company cur-
rently produces 700 and 1200 comb 
carpets using four carpet weaving 
machine. One of the 700 comb car-
pet weaving machines produces ex-
clusively for the foreign market, and 
all its products are dedicated to the 
collections of the Gulf countries with 
unusual sizes.

The managers of this company, who 
have been engaged in carpet trading 
for a long time, have decided to de-
velop their work into production, and 
have also drawn up several plans. 
You can read the interview of the Ko-

han Journal with Shahkar Dorrin Car-
pet Company CEO, Mr Mobini.

Please tell us more about Shahkar 
Dorrin Group and its history.

Shahkar Dorrin Carpet Group was 
founded in 2000 with the establish-
ment of a trading group to sell and 
purchase machine-made carpets, and 
since 2009 the company has been 
developed as a machine-made car-
pet production in the industrial town of 
Fath al-Mubin in Kashan. The compa-
ny is currently able to serve all of the 
customers with a capacity of 4 weav-

Interview
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Innovation Guide offers useful online 
service for potential exhibitors and 
visitors

The next FILTECH will be held from 
March 8 to 10, 2022. Until the world’s 
leading platform for the filtration and 
separation of all types of media can 
open its doors again at the exhibition 
center in Cologne, the FILTECH on-
line service will help suppliers to con-
nect with everyone interested in their 
products and services.

Due to the continued rapid spread of 
the corona pandemic, the organizers 
of FILTECH have decided to post-
pone this combination of trade show 
and congress to March 8–10, 2022.

With its numerous scientists, research 
institutes and internationally leading 
suppliers of technologies for provid-
ing clean, uncontaminated air and the 
large number of presentations and 
products on offer, the FILTECH brings 
together a broad spectrum of exper-
tise that is highly significant, especial-
ly during the corona pandemic.

“Much as our many exhibitors and 
speakers would like to share their 
knowledge and expertise with an au-
dience of interested visitors, judging 
by the many in-depth discussions we 

had time and again, it became clear 
that holding a face-to-face event is not 
an option in the current situation,” said 
Suzanne Abetz from FILTECH Exhibi-
tions Germany, the event organizer.

Even though a concentrated trade 
show like the FILTECH is less focused 
on the quantity but more on the qual-
ity of its participants, this combination 
of exhibition and congress represents 
an international platform that great-
ly benefits from the high number of 
networking opportunities it provides. 
“Nearly all the exhibitors have already 
confirmed their spaces for FILTECH 
2022 and are looking forward to the 
trade show in March 2022,” Suzanne 
Abetz emphasized. The online stand 
booking system  is now open again 
for any new exhibitors interested in 
taking part. In 2022, the FILTECH will 
be held for the first time in the modern 
flagship halls 7 and 8 of the exhibition 
grounds in Cologne.

Innovation Guide for filtration and 
separation

Meanwhile, there is a growing de-
mand for solutions that filter and sep-
arate all kinds of media. To offer play-
ers from all areas of the industry the 
support they need in the current situa-
tion, FILTECH has launched the Inno-
vation Guide (filtech.de/exhibition/in-
novation-guide( to enable prospective 
buyers and users to find a wide range 
of products and services online that 
are highly relevant for tackling every 
type of filtration challenge.

The website also provides an over-
view of the entire range of products, 
services and talks that the participat-
ing companies and institutes intend to 
offer. The FILTECH is therefore also 
providing virtual support by highlight-
ing suppliers whose products and 
services offer effective ways of mini-
mizing the risk of infection as well as 
highly efficient filtration and separa-
tion technology solutions for produc-
tion scenarios.

About FILTECH

The FILTECH is the foremost industry 
event worldwide for showcasing the 
filtration and separation of all types 
of media. This combination of trade 
show and congress will take place at 
the exhibition center in Cologne, Ger-
many. The next FILTECH will be held 
from March 8 to 10, 2022. Everything 
visitors, exhibitors and speakers need 
to know about the FILTECH as well 
as a list of exhibitors and lectures is 
available on the event website .

FILTECH: New date in March 2022
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One of the world’s two largest exhibi-
tions on home textiles, the 26th edi-
tion of EVTEKS – Istanbul Internation-
al Home Textiles Exhibition, will open 
its doors to visitors. The exhibition, 
where more than 1.000 companies 
from 130 countries will display their 
products between May 18-22, 2021, 
expects visits from over 100 thousand 
industry professionals this year.

Turkey’s unique exhibition on home 
textiles, EVTEKS – Istanbul Inter-
national Home Textiles Exhibition is 
making preparations for the opening 
of the exhibition through a series of 
measures under the “return to normal” 
criteria determined by the Turkish 
government and UFI (the Global As-
sociation of the Exhibition Industry(.

Organized by CNR Holding subsid-
iary, Istanbul Trade Fairs, with the 
cooperation of TETSİAD (Association 
of Turkish Home Textile Industrialists 
and Businessmen( and the support 
of the Ministry of Economy of the Re-

public of Turkey, Istanbul Metropolitan 
Municipality, and KOSGEB (Small and 
Medium Enterprises Development Or-
ganization of Turkey), the exhibition 
will host more than 1.000 companies 
from 130 countries for 5 days.

Expecting visits from over 100 thou-
sand visitors, the exhibition will display 
the latest products and collections in 
the field of contract textile, design, 
floor and wall coverings. The 6th edi-
tion of the exhibition, taking place at 
CNR Expo Istanbul Expo Center be-
tween May 18-22, 2021, will welcome 
industry professionals.

HUNDREDS OF THOUSANDS OF 
BRANDS ON THE SAME PLAT-
FORM

Turkey’s unique home textiles exhibi-
tion, EVTEKS will bring together hun-
dreds of thousands of brands on the 
same platform with the 160 thousand 
square meter area. The exhibition, 
to be visited by interior architects, 
design and concept stores, furniture 

showrooms, distributors, importers, 
wholesalers, stores, chain stores, 
contract companies, and professional 
buyers from hotels, expects to wel-
come industry professionals from the 
countries in Europe, the Middle East, 
the Gulf Countries, North Africa, Rus-
sia, and the CIS countries.

Ranked first in Europe and fourth in 
the world as the largest manufacturer 
and exporter in home textile, the Turk-
ish home textile industry will discover 
new markets and boost business vol-
ume at the exhibition. Having a busy 
schedule to strengthen its existing po-
sition in global markets, the industry 
has reached a 13-billion-dollar market 
volume through its accomplishments 
in recent years.

Having exported to 174 countries 
in 2019, the industry has reached a 
5.5-billion-dollar trade rate. The Turk-
ish home textile industry, which will 
discover new markets via the exhibi-
tion, aims to increase the 2020 rate by 
around 20 percent.

EVTEKS WILL BE THE REFLECTION 
OF THE INDUSTRY’S POWER ONCE 
AGAIN
The 26th edition of EVTEKS will be the reflection of the industry’s power once again
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allowed the remarkable reduction of 
CO2 emissions into the atmosphere 
by over 860 tons in the last 15 years 
equal to the planting of over 2,200 
trees.

The company, which has always been 
innovative and revolutionary, has de-
cided to minimize waste more and 
more, thus orienting itself towards 
a more sustainable approach. The 
GRS line was designed in line with 
this corporate vision and it consists of 
recycled polyester yarns, made 100% 
from post-consumer packaging mate-
rials.

This range of products, which will 
soon be ready in stock service in the 
MIC warehouse, has obtained the 
GRS 2019-210 Global Recycle Stan-
dard certification issued by ICEA, a 
body that verifies the traceability of 
recycled raw materials and process-
es along the entire supply chain, thus 
guaranteeing recycled origin from 
POST-CONSUMER material, recog-
nizing the importance of recycling for 
the growth of a sustainable production 
and consumption model.

GRS line is composed by various 
products: ELAN GRS )texturised(: Vo-
luminous and resistant, soft in contact 
with the skin, it is used for covering 
seams in combination with sealing 
sewing threads, or in knitwear for 
the creation of totally recycled fab-
rics; KUMA GRS, universal core-yarn 
sewing thread, valid for any use from 

clothing and fashion, furniture and 
footwear.

It is very resistant and characterized 
by excellent sewability and smooth-
ness, combined with a natural ap-
pearance similar to cotton; BRAVO 
GRS is the spun polyester suitable 
for large productions, for its versatility 
and excellent machine sewability and 
cotton appearance; MICRO GRS is 
recycled microfiber: soft to the touch, 
transpirant, resistant and bulky, it is 
used in high quality covering seams 
and in knitwear for products worthy of 
made in Italy; CORD GRS is the high 
tenacity recycled polyester, particular-
ly suitable for sealing seams in cloth-
ing, footwear and interior design.

The color chart is available with 450 

shades to satisfy every need and 
chromatic choice even if it seems 
that the GREEN shade is currently 
the most requested and used. This 
new product line joins the eco-friend-
ly products already offered in the MIC 
range, such as BIO-COTTON, GOTS 
certified organic cotton, and LEAF 
accelerated biodegradability nylon, 
which degrades in 5 years instead 
of several decades like its traditional 
counterpart.

About Manifattura Italiana Cucirini

Manifattura Italiana Cucirini Spa is 
the expression of an entrepreneurial 
history in textiles of over 100 years, 
specialized since the second half of 
the 1900s in the production of yarns 
for the clothing industry for the entire 
fashion and clothing field.

With a growing international pres-
ence, particularly in Europe and North 
Africa, the group has expanded its 
product range and successfully sup-
plying the knitwear, tannery and foot-
wear, and furniture sectors, offering 
items with special characteristics for 
each sector, where uniqueness re-
quires specific solutions.

Quality and sustainability are an in-
tegral part of MIC’s mission which 
boasts Oeko-Tex 100, GOTS 2008-
060 certifications for organic yarns, 
GRS 2019-210 for recycled yarns, in 
compliance with REACH specifica-
tions, cutting-edge production and lo-
gistics, to low environmental impact.
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Sustainability is a much-discussed is-
sue in the textile industry today as it 
becomes a priority and challenge that 
involves all the players in the supply 
chain.

The textile sector, which represents 
one of the Italian excellences in the 
world market, is experiencing a real 
turning point, among important invest-
ments in the research and develop-
ment of new solutions in the name of 
sustainability, the discovery of innova-
tive fabrics and new methods of pro-
cessing in respect of the environment.

Manifattura Italiana Cucirini, one of 
the main realities in the production of 
yarns for fashion and clothing at the 
international level, has started to low-
ering its environmental impact as a 
pioneer many years ago.

The company has now decided to 
take an even more incisive part in this 
green turning point, considering it fun-
damental for man, the environment 
and one’s business, becoming one of 
its main promoters.

MIC, expression of over 100 years of 
experience in textiles, today operating 
on a national and international scale, 
in 2018 renewed its machinery with 

cutting-edge technologies thus man-
aging to reduce water consumption 
by 50% in the dyeing phases and by 
35 % of energy consumption; another 
important aspect concerns the purifi-
cation of the water which takes place 
through a modernized and enlarged 
purifier that allows water purification 
up to almost all )- 98.5%( of the pollut-
ing substances.

The photovoltaic system which is 
placed on the roof of the company 
and periodically renewed participates 
in the production of clean energy used 
by the company, this commitment has 

 MIC: INCREASINGLY GREEN, SUSTAINABLE APPROACH AND
GRS CERTIFIED PRODUCTION

Company
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January 6, 2021 Carpet and flooring

After initially being postponed to 
May 18-20, DOMOTEX will no 
longer take place as a hybrid trade 

show format this year.

The current global infection situation in the 
wake of the COVID-19 pandemic makes it 
impossible to plan and organize a phys-
ical presence on site in Hannover at the 
world’s leading trade show for carpets 
and floor coverings. Instead, new digital 
formats will cover the topics of the inter-
national floor coverings industry in May 
2021.

Following the renewed rise in corona-
virus-related new infections on a global 
scale, Deutsche Messe AG has decided 
that DOMOTEX 2021 cannot take place 
as a hybrid event as planned, after initially 
shifting from January to May.

Currently, an alternative digital business 
platform is planned in form of the DOMO-
TEX DIGITAL DAY on May 20, 2021. The 
focus element of this platform is a digital 
conference that will address current and 
forward-looking topics in the international 
flooring industry.

“Trade shows like DOMOTEX, which are 
characterized by a very high level of inter-
nationality on both sides, amongst exhib-
itors as well as visitors, have a long plan-
ning period. Following the recent surge in 
global coronavirus cases, accompanied 
by lockdowns, worldwide travel warnings 
and restrictions and quarantine require-
ments, we now have had to make this 
decision. Unfortunately, for the first time in 
its 32-year history, we will not be able to 
organize DOMOTEX in 2021 as a physi-
cal trade show on our exhibition grounds 
in Hannover.

Even a hybrid DOMOTEX is not realistic 
in the current situation, as it would require 
a certain proportion of physical exhibitors 
and visitors on-site, combined with travel 
from all parts of the world. We have there-
fore decided to organize DOMOTEX as 
a purely digital event, in order to give our 
customers the necessary planning secu-
rity from now on,” says Dr. Andreas Gru-
chow, Member of the Management Board 
of Deutsche Messe AG, commenting on 
the final decision.

Sonia Wedell-Castellano adds: “DOMO-
TEX thrives on the live experience. The 
shown products need to be experienced 
live on-site in terms of their look and feel. 

As long as the global pandemic has us so 
firmly in its grip and a sufficient vaccina-
tion rate cannot be guaranteed worldwide, 
we cannot safely plan for the future with 
a physical event. Markets thrive on ex-
change. Our customers are urgently look-
ing for participation formats, which allow 
them to get in touch with their customers, 
expand their existing network and access 
new contacts to present their products and 
innovations despite contact restrictions.

Our answer to these needs is the DOMO-
TEX DIGITAL DAY. A conference format, 
in which we will address current topics 
with top representatives of the industry on 
May 20, 2021, and provide participants 
with an interactive business platform. As 
part of the conference, exhibitors will be 
able to present their products and innova-
tions, embrace business and indulge into 
networking and connecting. The specific 
opportunities for participation will be avail-
able in our online store pretty soon.”

The COVID-19 pandemic is forcing trade 
show organizers to rethink. Numerous 
trade shows are currently taking place on 
a purely digital basis in response to the 
market participants’ desire for comple-
mentary digital offerings. With the new for-
mat DOMOTEX DIGITAL DAY, Deutsche 
Messe is acknowledging the importance 
of rapidly increasing online channels in 
the flooring industry. The digital event will 
therefore also put a special focus on digi-
talization aspects.

DOMOTEX 2021 will take place as a dig-
ital-only event on May 20. The next hy-
brid DOMOTEX is scheduled for January 
13-16, 2022, at the Hannover Exhibition 
Grounds.
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As of today Tepar is exporting nearly 60% 
of its production capacity to all over the 
world from Spain to Russia, from Israel 
to Australia. It is our firm target that we 
would like to export more than 80% of the 
innovative products as Tepar is a world-
class texturiser. The high-value weavers 
and knitters are still based in Europe and 
we would like to supply our functional 
yarns. We also believe that the European 
high-value weavers and knitter do provide 
us high-value feedback to improve our in-
novative yarns.

Here, I would like to give an example of 
COFIL. A valuable European customer 
has requested us to develop flame retar-
dant PVC coated high tenacity PET yarns 
for beach upholstery. We took this request 
seriously and made an investment in R&D 
activity together with a university textile 
engineering department. Within a year we 
have developed this product and present-
ed to the Spanish customer. Since then 
we have delivered more than 50 tons of 
this high-value yarn. We are very happy to 
develop this yarn as it gave us other op-
portunities with customers from USA and 
far east.

4. How do you evaluate Textile chemi-
cals and auxiliary industry in Turkey?

Turkey is no doubt a major textile man-
ufacturing country with more than 22 bil-
lion USD export per year. Today, Turkish 
textile industry is leaning towards tech-
nical textiles to improve profitability and 
long-term continuity. However, the current 
COVID-19 pandemics has clearly showed 
that the international and national logistics 
is a very critical element in sustaining life 
and hence Turkey has now once more re-
alized its strategic geographical location 
as being very close to the major consum-
ers of textiles goods. The strategic geo-
graphical location is making Turkey a ma-
jor textile supplier for Europe once more 
after the late 1990s and beginning of the 
year 2000s.

Turkey has already many well-established 
cotton spinners, world-class filament yarn 
producers, innovative texturizers, most 

modern weavers, flexible knitters and up-
to-date textile finishing plants. The Turkish 
cut-and-sew industry has now improved 
itself with automated spreading, cutting 
and when possible sewing systems. The 
Turkish fashion designers are now world-
class with their ateliers and fashion show 
catwalks in Paris, London, Madrid as well 
as in New York. With all these modern 
production infrastructure Turkish textile in-
dustry has taken off to supply and service 
to all European consumers.

We are also very proud to mention that the 
textile chemicals and all auxiliary materi-
als are developed and produced in Tur-
key. This has been largely possible by the 
investment of international textile chem-
ical producers in Turkey. Thanks to their 
investment, local engineers have gained 
experience and hence developed further 
the textile auxiliaries starting from dyeing 
pigments, to softening agents as well as 
hydrophobic and/or hydrophilic making 
additives.

5. How do you evaluate filament yarn 
sector in Turkey?

Within the last 20 years, Turkey has been 
evolved from net importer of filament yarns 
to net exporter. Today Turkey is producing 
more than 1300 tons/day filament yarn 
varying from PET POY to PA6.6 FDY to 
PP FDY. Here I have to also mention the 
acrylic staple and filament yarn success 
of Turkey. The Turkish company AKSA is 
the largest acrylic staple fiber producer 
in Europe. Whit this leadership, Aksa has 
currently developed acrylic filament yarns 
for carpet and outdoor upholstery market. 
This is indeed a world-class innovation 
from a Turkish company.

As Tepar, we have been importing our 
POY and FDY feedstock from Europe, 
Asia as well as local producers. However, 
we plan to invest in POY/FDY spinning in 
very near future. Our focus will be novel 
dope dyed spinning equipment.

6. The Middle East and Africa is an im-
portant destination for textile products, 

how do you evaluate textile and fash-
ion industry in this region?

Tepar has been delivering textured yarns 
to Israel, Egypt, Sri Lanka and India for 
many years now. Especially the interna-
tional fashion brands such as H&M, Indi-
tex, Nike, Adidas has been requesting our 
novel yarns for their fabrics and therefore 
the fashion apparel manufacturers have 
been demanding Tepar yarns from their 
weavers and knitters.

It is our vision that the fashion apparel 
market in the Middle East and Africa will 
grow steadily. We are in close contact with 
Tunisian and Algerian textile companies to 
supply textured yarns.

7. COVID 19 shows us we should rely 
more on sustainability and green prod-
ucts, how we can improve sustainabil-
ity in the textile and fashion industry?

Indeed COVID-19 has affected all our 
lives and ways of making business. We 
have also experienced that such a pan-
demic had tremendous trauma on our 
planet. COVID-19 clearly showed us that 
our planet is a very small garden. A min-
ute virus able to stop all life. Therefore, we 
must take care of our small garden. Tepar 
is doing its best to supply sustainable tex-
tured yarns to all customers.

It is our firm belief and strategy to invest 
more on sustainable yarn as well as envi-
ronmentally friendly production. In this di-
rection, we have invested in photovoltaic 
panels and soon will install them on top of 
our plant to harvest solar energy. Tepar is 
geared to produce at least 30% of its total 
production from recycled raw materials. 
Please do remember that Tepar has start-
ed the industrial business with recycled 
textile good.

I have also to add that Tepar is also plan-
ning to go into biopolymers for environ-
ment protection by reasonable disintegra-
tion.
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The following are some of our innovative 
yarns backed by COOLMAX® and THER-
MOLITE®.

THERMOLITE® ALL-SEASON technolo-
gy is engineered to keep the wearer warm 
and dry, helping to optimize performance. 
These DTY yarns have the yarn count 
range of 83f100 167f200.

THERMOLITE® INFRARED technology 
is an innovative solution that is solar ac-
tivated by the sun, or artificial light sourc-
es, using a unique blend of near-infrared 
)NIR( yarns with proprietary additives. The 
yarns absorb the NIR rays to raise the 
temperature of the garment, while the sys-
tem’s integrated high- quality insulation 
traps air and minimizes heat loss. DTY 
yarn is available either 83f72 or 167f144.

COOLMAX® ECOMADE TECHNOLOGY, 
Garments made with COOLMAX® Eco-
Made technology keep the wearer cool, 
dry and comfortable as body temperatures 
fluctuate. A recent webinar hosted by The 
LYCRA Company provided an in-depth 
look at the industry-leading moisture-wick-
ing technology, which brings unique cool-
ing properties to jeans, activewear, socks 
and other apparel categories while deliv-
ering environmental benefits.

The team broke down the science of how 
the human body regulates heat; explained 
how durable COOLMAX® technology ab-
sorbs and wicks moisture to the outside of 
the fabric so it can evaporate quickly and 
keep the wearer cool and dry; and showed 
how COOLMAX® technology stacks up 
against other offerings.

37.5 Technology: 37.5® technology is a 
textile innovation that improves the per-
formance of your body. When you make 
an effort, moisture from transpiration is re-
leased by the pores of the skin and allows 
the body temperature to drop.

In fact, every gram of evaporated sweat 

releases 580 calories of stored heat. If this 
water vapour is not eliminated from your 
clothes, shoes or gloves, it builds up and 
creates an uncomfortable moist microcli-
mate.

37.5® technology improves on the body’s 
natural cooling mechanism. The body pro-
duces sweat in order to lower its tempera-
ture – 37.5® technology eliminates the 
microclimate created by your clothes.

Tepar has developed some miraculous 
yarns with cationacally dyeable polyes-
ter filament yarns. They are some sort 
of mélange yarns and they have been 
branded as DISCAT®. It is the ideal way 
to create multicoloured fabrics with a 
one-step dyeing process. These mélange 
yarns are the perfect solution for making 
soft and comfortable on-trend sports and 
fashionwear. DISCAT is available in 83f72 
, 110F144, 167F144, 330f96 and 660f192 
dtex range. They have also subtle differ-
ent versions as KARADENIZ, MARMARA 
and MARATHON which varies in colour 
contrast ranging from regular long, regular 
short and regular extra long colour stripes.

At Tepar, the full extend of fiber engineer-
ing is brought to the use of textile design-
ers. As an example of this pioneering engi-
neering show is the MIRUS® Technology 
that provides heat insulation material with 
lightweight and warm touch by the internal 
air layer hence it provides; the high hollow 
rate of at least 60%, quick-absorbing and 
drying by large surface area and extra soft 
touch.

This has been realised with the bi-com-
ponent fiber structure with proprietary 
cross-sectional shape. This special ap-
proach guarantees high performance tex-
turing to create extra stretch and recovery 
characteristics. By special knitting and 
finishing the fibers creates perfect heart 
insulation and special softness excelling 
the comparable wool and all other fila-
ment yarns. Mirıs is a fine count DTY with 
yarn count ranges of 83f36, 167f72 and 
330F144.

The Brand name for PBT textured yarn 
is VELOX® PBT Stretch Yarns. Polybu-
tylene terephthalate )PBT( Elastic, soft 
and resistant and takes dye well, even 
when blended with other types of fibers. 
The special yarn is chlorine resistant and 
quick-drying making it a very suitable 
material for swimwear and beachwear. It 
makes long-lasting fabrics including den-

im.

As billions of plastic bottles go into land-
fills every year, another valuable focus of 
activity at Tepar is the sustainability that 
makes our World a safe to live. In this 
respect, 100% RECYCLED YARNS are 
processed and offered to our esteemed 
World-class customers. REPREVE is the 
leading, most trusted, branded perfor-
mance fiber made from recycled materials 
)including plastic bottles(. REPREVE can 
be combined with technologies such as 
moisture management, thermal comfort 
and engineered stretch.

The knitters and weavers can embed more 
than one technology into most fibers for 
edge-to-edge performance. Another sus-
tainable approach at Tepar is the unique 
technology RENUTM that applies enables 
recycling old garment and textile into new-
ly born recycled polyester and polyester 
material while the conventional recycling 
approach can only use selected pet bottle 
wastes to be put into its recycling process. 
RENU is available in yarn count ranges of 
83F72, 110f96, 167F144 and 55F24.

Technical textiles is another prime activity 
area of Tepar. COFIL® is an Environmen-
tally friendly and Flame-Retardant PVC 
Polyester Coated Yarn. As an example 
of this it the Sunscreen which is a PVC 
coated polyester woven fabric with special 
functions such as fire retardant, UV block-
age, reducing the heat gain and glare, 
strong colourfastness.

Military applications is another majör area 
of technical textiles. Designed for living 
and built to last, the original durable DU-
RAFIL® fabric has proven performance 
in many of the world’s toughest environ-
ments. Made with high tenacity air jet tex-
tured polyamide 6,6 yarns in a range of 
sizes – 370, 560, 760 and 1000 dtex.

Last but not the least the SAKURA® tex-
tured split yarn has a soft touch and ex-
cellent drape and superiors and effect 
compared to the more conventional mono-
filament textured yarns. It is no doubt that 
SAKURA is the only monofilament yarn 
that enables the bridal wear designers 
with lightness, naivety and boldness for 
their designs.

3. How many percent of your product 
export to international markets? Ex-
plain more about your export destina-
tions and demand in the export market

6
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Tepar has been established in 1992 as an 
exporting company for cotton and textile 
wastes for European banknotes. With the 
booming of denim cut and saw industry, 
a tremendous denim fabric clipping has 
been accumulated.

The entrepreneurship of Tepar owners 
has turned this waste denim clipping into 
extremely high value-added products 
such as banknotes, high-security paper 
and bleached absorbing cotton.

1. Please let us know more details 
about Tepar Filament Company, history 
and success story.

I am pleased to inform you that, today Te-
par is the leading functional yarn texturizer 
from 5 den up to 8000 Denier (ATY and 
DTY) of Turkey. Despite the fact that Tepar 
has been established only 29 years ago, 
with our vision and enthusiasm for inno-

vation we have reached a dominant posi-
tion in functional filament yarns for active 
sports, home textile, Athleisure, Medical 
as well as military applications.

The real industrial success of Tepar has 
started with filament yarn texturing from 
the beginning of 2003. Air-jet textured fil-
ament yarns have been produced main-
ly for the automotive interior fabrics. This 
extremely quality conscious and tough in-
dustry has made Tepar a leading quality 
textured yarn manufacturer. The textured 
yarns of Tepar have been exported to Eu-
rope as well as the USA and even Aus-
tralia. In addition to the automotive interior 
fabrics, the local carpet industry and local 
home textile manufacturers were the next 
level customers for our air-jet textured 
yarns.

Our innovative approach for the texturing 
and research and development collabo-
ration with the textile engineering depart-

ment of the leading technical university of 
Turkey )ITU-Istanbul Technical University( 
has lead us to develop very novel yarns 
for the home textile industry.

The expansion into draw texturing was 
inevitable for Tepar. Due to this need, we 
have invested in Barmag draw-texturing 
machines. We have chosen the most flex-
ible and quality-oriented machine types to 
develop novel and functional yarns for the 
sportswear. As soon as the draw texturing 
machines have started processing yarns, 
our innovative engineering has developed 
high value-added filament yarns.

Our close cooperation with leading fila-
ment producers, we are obtaining high-val-
ue POY and FDY supply yarns and textur-
ing them with our expertise and creating 
very high value textured filament yarns. 
We are also providing experience-based 
process feedback to these filament yarns 
pinners to improve their production.

Polyester textured monofilament for home 
textiles, bridal wear as well as health-care 
products is one of the exclusive products 
of Tepar. As Tepar able to draw-texturize 
mother yarn of 200f10 and split it into 10 
spools of 20 dtex monofilaments, Tepar is 
the only monofilament texturizer in Turkey.

Yarn coating is also another innovative 
activity area of Tepar. For outdoor fabrics, 
PVC or TPU coated high tenacity filament 
yarns are used in outdoor seating fabric, 
shade fabrics and table mats for luxury 
dining tables. Glass or carbon filament 
yarns can also be coated with flame re-
tardant polymers for wallpapers and com-
posite applications. Hence Tepar yarn is 
also penetrating into technical textiles.

2. Let us know which kind of products 
you offer to textile and fashion sector? 

Getting energy and enthusiasm from our 
motto “Live Innovation”, Tepar is contin-
uously developing innovative functional 
yarns for fashion, sports and military appli-
cations. Together with DuPont, the world 
leader in high-value fibers, our yarns 
for fashion apparel and active sports 
have the joint logo of COOLMAX® and 
THERMOLITE®. COOLMAX® brand and 
THERMOLITE® brand are engineered to 
keep you comfortable longer at different 
temperatures. Our portfolio of technolo-
gy solutions, backed by distinctive new 
consumer-oriented branding, can be used 
across a variety of garments and other ap-
parel items.

TEPAR SUCCESS STORY; FROM RECY-
CLED BANKNOTES TO EXTREMELY HIGH 
VALUE FILAMENT YARNS
Interview with Mr Hasan Tepe – CEO at Tepar Filament Yarns Corp

Interview
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ous year and were recorded as 212.5 
million dollars.

In July 2020, machine-made carpets 
worth approximately 91.8 million dol-
lars with an increase of 72% were 
exported to the USA. Saudi Arabia 
comes after the USA with an export 
value of 169.5 million dollars and a 
share of 15.2% in our machine-made 
carpet exports.

 Turkey is the biggest producer and 
exporter of machine-made carpet in 
the world, let us know about Royal 
export destination. What is the rea-
sons that make Turkey biggest ex-
porter of carpet in the world?

In the world market, we export to 
nearly 28 countries in different parts 
of the world, especially to all central 
European countries, USA, Saudi Ara-
bia, China, Morocco, Turkmenistan 
and Romania. The reason for the 
facts that Turkey plays an important 

role in the World machine-made car-
pet production and export and that it 
has a significant share in the market is 
that carpet industry has a long history 
in Turkey.

The carpet sector is a very old and 
well-known industry that has an im-
portant place in the socioeconomic 
life of the people. The Turkish carpet 
industry makes itself unrivalled with 
its continuous new investments, the 
designers it has trained in carpet busi-
ness and its qualified employees.

COVID 19 shows us we should rely 
more on sustainability and green 
products, how we can improve sus-
tainability in machine-made carpet 
industry?

As Royal Halı, we attach great impor-
tance to nature and the environment 
since the day we were founded, we 

have been carrying out our produc-
tions in an environmentally friendly 
manner. We are a company that has 
all the quality certificates as we take 
every measures and precaution in our 
production facilities.

We have produced 100% natural 
Tencel yarn carpets very recently. 
We entered collections with all our 
brands. These collections, in which 
we achieved very good results, found 
a significant place within consumers 
with their eco-friendly, easily soluble 
and soft texture.

In addition, we use sustainable natu-
ral yarns that do not harm nature as 
the raw materials in most of our col-
lections. We will continue to produce 
sustainable and recyclable products 
in the upcoming periods as well. Our 
R&D studies on this subject continue 
intensively.

4
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Interview with  Tansel Tula 

Royal Hali General Manager

Royal Hali Carpet Complex, history 
and success story…

Our story of entering the sector start-
ed in 2004 by establishing the Royal 
Bcf yarn production facility. In 2005, 
we started machine-made carpet pro-
duction as Royal Halı Inc. In 2007, we 
incorporated the world-famous Pierre 
Cardin brand and started carpet pro-
duction with the brand of Pierre Car-
din Halı.

In 2011, we have become the leader 
of the pioneers and innovations with 
strong brands in a very short time 
by incorporating Atlas Halı, which is 
the longest-established brand of the 
carpet industry with its history of 54 
years.

Royal Halı Industry and Trade Inc. 
is the leading company in the sector 
with its brands of Royal Halı, Atlas 
Halı and Pierre Cardin Halı and with 
its customer-oriented service ap-
proach, innovative designs, R&D and 
innovation studies.

As Royal Halı and Royal Bcf, we ex-
port carpet and yarn to a total of 28 
countries. In the domestic market, we 
have the most extensive dealer net-
work in the carpet industry with our 

nearly 500 showrooms and point of 
sale all around Turkey.

Let us know about your range of 
products and innovations. Also 
Royal hali capacity and level of 
technologies and machinery.

As Royal Halı Inc, we produce more 
than 4,000 patterned carpets annually 
in our 100,000 square meter facilities 
in Gaziantep with a production capac-
ity of 6,500,000 square meters. Our 
products differ and vary according 
to domestic and international trends. 
Every year, our brands catalogues 
consist of 14 different collections. Our 
product range is quite wide. We have 
a classic, modern, vintage-style col-
lection that is suitable for every place.

With regards to the innovations that 
we have contributed to the sector; 
Royal Halı, which started ‘SigortHalı’ 
(InsuredCarpet) application that is the 

first and unique in Turkey, initiated 
innovations in the sector with Studio 
and Ebru carpet which allows custom 
carpet manufacturing for individuals. 
From the past to the present, “An-
ti-bacterial Carpet”, “Nano Carpet” 
that can clean itself, “Dust-less Car-
pet” and “ZERODUST”, which reduce 
the dust and pilling caused by the yarn 
of the carpets up to 65%, are among 
our most important innovations. Royal 
Carpet; has many national and inter-
national awards in the field of R&D, 
innovation and design.

Royal Carpet is one of the leaders 
in carpet sector in the world and 
Turkey, how do you evaluate the 
machine-made carpet sector in 
Turkey and also internationally?

Leading countries in the world ma-
chine-made carpet export; Turkey, 
China, India, Belgium and the Nether-
lands. Turkey holds 28.8% of the mar-
ket alone. China comes immediately 
after Turkey and has a market share 
of 19.8%.

The vast majority of machine-made 
carpet production in our country is 
made by companies in Gaziantep. 
Other provinces where machine-made 
carpet production is intense can be 
stated as Kayseri and Istanbul.

In July 2020, our machine-made car-
pet exports increased by 14% com-
pared to the same month of the previ-
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