دانمارك
شــرکت دانمارکــی اتــورن در پــی تولیــد
ســامانهی بنــد مﺨصــوص پایپوشهــای
ایمنــی بــرای کل اروپــا اســت .اتــورن ایــن
تصمیــم را پــﺲ از موفقیــت ایــن ســامانه
در دانمــارک گرفتــه اســت .در ایــن ســامانه
از چرخــی اســتفاده شــده اســت کــه بنــد
ســیمی را ســفت و شــل میکنــد.

اخبــار خــارجی
سوییس
شــرکت کالرینــت کــه تولیدکننــدهی مــواد شــیمیایی بــرای صنعــت نســاجی اســت و شــرکت
هانتزمــن از ادغــام در یکدیگــر منصــرف شــدند .ایــن دو شــرکت در مــاه مــه ســال گذشــتهی
میــالدی اعــالم کــرده بودنــد کــه در پــی ادغــام بــا ســهم مســاوی در یکدیگــر هســتند امــا
اکنــون خبــر دادهانــد کــه از آن تصمیــم منصــرف شــدهاند.
فرانسه
شــرکت روســیگنول کــه از نامهــای
تجــاری معــروف ورزش اســکی در
فرانســه اســت از توافــﻖ بــرای خریــد
شــرکت نــروژی دیــل خبــر داد کــه
طــراح پوشــاک بافتنــی اســت .هــدف
از ایــن خریــد نیــز افزایــش حﻀــور
روســیگنول در بــازار بینالمللــی
پوشــاک اســت.

انگلستان
شــرکت تولیــد فــوم "زوتفومــز" انگلســتان
قــراردادی اختصاصــی بــرای تﺄمیــن مــواد خــام
بــرای بــه کارگیــری در کفشهــای نایــﮏ
امﻀــاء کــرد .طبــﻖ قــراردادی کــه زوتفومــز
بــا ایــن غــول پوشــاک ورزشــی جهــان امﻀــاء
کــرده اســت فنــاوری اختصاصــی خــود بــرای
تولیــد فــوم را در اختیــار نایــﮏ میگــذارد.

ایتالیا
شــرکت دایرکتــا پــالس کــه تولیدکننــده و
عرضهکننــدهی مﺤصــوالت گرافینــی اســت
اعــالم کــرد غشــای تولیــد ایــن شــرکت بــه نــام
گارفیــن پــالس و الیــاف تولیــدی ایــن شــرکت
بــه نــام جیپــالس گواهــی عــدم آزاررســانی
بــه پوســت انســان را دریافــت کــرده اســت.
ایــن گواهــی را ســازمان آزمــون کمپالیــف
ایتالیــا صــادر کــرده اســت کــه آزمونهــای 48
ســاعتی بــا حﻀــور  ۲5نفــر انجــام داده اســت.

سوﺋد
شــرکت هاگلوفــز کــه از نامهــای تجــاری
حــوزهی پوشــاک بیــرون از خانــه اســت
مﺤصولــی را بــه بــازار عرضــه کــرد کــه ادعــا
میکنــد مﺤکمتریــن ژاکــت عایــﻖ در جهــان
اســت .ایــن مﺤصــول نﺨســتین مﺤصــول از
مجموعــه مﺤصــوالت جدیــد ایــن شــرکت بــه
نــام مجموعــهی وی اســت و از الیــاف داینیمــا
ســاخته شــده اســت.

برزیﻞ
شــرکت برزیلــی رهودیــا کــه الیــاف پلیآمیــد
تولیــد میکنــد و بﺨشــی از گــروه ســولوی
اســت بــه ائتــالف پوشــاک پایــدار (ســاک)
پیوســت و نﺨســتین شــرکت از آمریــکای
التیــن اســت کــه ایــن کار را انجــام میدهــد.
رهودیــا از ابــزار اندازهگیــری پایــداری ائتــالف
ســاک بــه نــام نمایــهی هیــگ اســتفاده
خواهــد کــرد تــا شــفافیت زنجیــرهی تﺄمیــن
خــود را افزایــش دهــد و عملکــرد خــود در
حــوزهی پایــداری را تقویــت کنــد.

ﻏنا
مراســم راهانــدازی رســمی انجمــن
پوشــاک ســازان غنــا(آگام) در ایــن
کشــور آفریقایــی برگــزار شــد .آگام
ســازمان حامــی و پشــتیبان صنعــت
پوشــاک غنــا اســت و تقویــت رشــد
پوشــاک ســازی و ایجــاد فرصتهــای
پایــدار شــﻐلی از جملــه اهــداف آن
اســت.
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تایوان
بــه گــزارش خبرگــزاری بلومبــرگ،
شــرکت خردهفــروش اینترنتــی آمــازون
بــا همــکاری دو تﺄمینکننــدهی معــروف
پوشــاک ورزشــی تایــوان پوشــاک ورزشــی
بــا نــام خــود عرضــه میکنــد .ایــن دو
شــرکت تایوانــی عبارتنــد از شــرکت
صنعتــی ماکالــوت کــه بــرای شــرکتهای
گــپ ،یونیکلــو و کهــل پوشــاک تولیــد
میکنــد و شــرکت منســوجات اکالت کــه
یکــی از تﺄمینکننــدگان مهــم نایــﮏ،
لولولمــون و آنــدر آرمــور اســت.

ویتنام
بــه گفتــهی لهتیــن ترونــگ دبیــرکل
گــروه ملــی نســاجی و پوشــاک
ویتنام(ویناتکــﺲ) صنعــت نســاجی
و پوشــاک ویتنــام بــرای رســیدن بــه
صــادرات  34میلیــارد دالر در ســال
 ۲۰18میــالدی هدفگــذاری کــرده
اســت کــه  1۰درصــد از صــادرات ســال
 ۲۰17میــالدی یعنــی  31میلیــارد دالر،
بیشتــر اســت.

هندوستان
بــه گــزارش یکــی از رســانههای مﺤلــی
هندوســتان ،دولــت ســوئد بــا گــروه
الیافســازی ادیتــا بیــرالی هندوســتان
در زمینــهی منســوجات هوشمنــد
همــکاری میکنــد .در ایــن گــزارش
آمــده اســت کــه ســوئد در پــی تﺤقیــﻖ
در مــورد راهکارهــای منســوجات
هوشمنــد و تقویــت تجــارت دو جانبــه
بــا هندوســتان اســت .قــرار اســت در ایــن
همــکاری شــرکت ســوئدی دومســجو هــم
حﻀــور داشــته باشــد.

زﻻندنو
شــرکت آیﺲبریکــر کــه از جملــه
نامهــای تجــاری حــوزهی پوشــاک
بیــرون از خانــه در زالنــد نــو اســت و در
مــاه نامبــر گذشــته بــه مالکیــت شــرکت
ویاف در آمــده بــود بــا تولیدکننــدگان
پشــم مرینــوس درر زالندنــو قــرارداد 1۰
ســاله بســت کــه بــه گــزارش رســانههای
مﺤلــی طوالنیتریــن قــرار داد از ایــن
نــوع اســت و ارزش آن  69میلیــون دالر
اســت.
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شرح با شما !
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