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ســــخن
ســـردبیــــر 

آغــاز هــر نشــریه ماننــد طلوعــی نویــن در عرصــه آگاهــی و دانــش اســت، بــه ویــژه در زمینــه 

ــد. ــی باش ــده م ــن کنن ــزرگ و تعیی ــای ب ــش ه ــگاه چال ــه جای ــاری ک ــی و رفت ــانی اجتماع ــوم انس عل

علــم کارافرینــی باعــث تعــادل و تعالــی جامعــه پیشــرفت و رفــاه اقتصــادی، تبــادالت بیــن المللــی و نظایــر آنهــا 

میشــود.ضرورت بومــی ســازی علــوم انســانی و اجتماعــی در عصــر حاضــر اســت. ایــن نــوع از دانشــها و معــارف 

بشــری از یــک ســو ریشــه در عمــق فرهنــگ دارد و از دیگــر ســوی بــه تعریــف انســان در آن فرهنــگ مربــوط 

مــی شــود. لــذا یافتــه هــای علــوم مذکورزمانــی کارآمــد و ســازنده خواهــد بــود کــه بــا مبانــی فکــری و فرهنگی 

جامعــه مــا ســازگار باشــد، جامعــه ای کــه وجــه تمایــز اصلــی آن از ســایر جوامــع هویــت ایرانی- اســالمی اســت.

بــا عنایــت بــه اهــداف مجلــه درج مقــاالت مرتبــط بــا مبانــی کارآفرینــی و نقــد و بررســی آنهــا 

و اشــارات تربیتــی، موقعیتــی مــی آفرینــد تــا امــکان مقایســه میــان دیــدگاه هــا و منظرهــای 

ــای  ــت ه ــد و ظرفی ــل آی ــه عم ــق ب ــور دقی ــه ط ــا ب ــاخه ه ــی ش ــه تمام ــف در حیط ــای مختل ــته ه رش

مکنــون و کمتــر شــناخته شــده شــغل هــای متفــاوت در معــرض نــگاه پژوهشــگران قرارگیــرد.

                                                                          آرش سپاس مقدم 
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خیاطــــی با متد مولـــر
 در متــد خیاطــی مولــر یــاد مــی گیریــد کــه چگونــه 
ــه ( را ــه، بچگان ــه، زنان ــاس را )مردان ــای لب ــو ه  الگ
ــر ــد.روش مول  کامــال فیــت و متناســب بدســت آوردی
 شــامل مراحــل انــدازه گیــری، طــرح و کشــیدن الگــو
 میباشــد و در بهبــود وضعیــت محصــول نهایــی اعــم از
شــلوار، پیراهــن، کــت و ژاکــت ایفــای نقــش مینمایــد
ــق. ــوزش از طری ــای آم ــر مبن ــر ب ــی مول  روش آموزش
ــراد از ــخصی اف ــوزش ش ــرای آم ــوده و ب ــت ب  هدای
ــرفته ــیار پیش ــل بس ــا مراح ــن ت ــه ی آغازی  مرحل
ــاس، ــان لب ــرای طراح ــرداری ب ــو ب ــی و الگ  ی طراح
 الگوســازان، طراحــان مــد، هنرجویــان، دانــش آموزان
 و افــراد حرفــه ای در زمینــه ی دوخــت صنعتــی کاربرد

.دارد
ــی ــاس های ــاس، لب ــد و لب ــای م ــروزه  و در دنی  ام
ــه بصــورت ــد ک ــرار دارن ــراد ق ــد نظــر برخــی از اف  م
 صنعتــی )بــا دوخــت صنعتــی و کارخانــه ای( در بــازار
 موجــود نیســتند و یــا در صــورت موجــود بــودن نظــر

ــد ــب نمــی کنن ــراد را جل ــن اف .ای
   اصول خیاطی با مولر

ــل ــت و دلی ــی اس ــی آلمان ــر روش ــی مول ــد خیاط  مت
 انتخــاب ایــن روش توســط مشــتریان و خیاطــان
ــا ــی ه ــدن آلمان ــرم ب ــه ف ــت از اینک ــی عبارتس  ایران
ــر ــت ه ــک اس ــا نزدی ــی ه ــی ایران ــاختار بدن ــه س  ب
 چنــد کــه در مبنــای ســایز اســتخوان بنــدی درشــت
ــت ــن دو مل ــاختار ای ــو و س ــی الگ ــد ول ــری دارن  ت
ــا اســتفاده از  بســیار بــه هــم نزدیــک اســت،امروزه ب
 خیاطــی بــا متــد مولــر مــی تــوان بــه آســانی و دقــت
 الگــوی مــد نظــر خــود را طراحــی نمــوده و لبــاس مــد

ــد ــن کنی ــر ت ــود را ب ــلیقه ی خ ــر س نظ
 در روش مولــر نیــاز چندانــی بــه انجــام پــرو قبــل از.
 اتمــام کار دوخــت احســاس نمیشــود بــه دلیــل مــورد
ــه ــر ب ــاد روش مول ــیار زی ــن بس ــرار گرفت ــه ق  توج
 خاطــر ســادگی ایــن متــد ســهل الفهــم بــودن، عــدم

ــت ــن روش اس ــت ای ــن ظراف ــی و همچنی  پیچیدگ
ــت در ــزان دق ــاد می ــیاز زی ــش بس ــبب افزای ــه س  ک

ــود ــی میش .خیاط

 در خیاطــی بــه روش مولــر تجهیــزات مذکــور در ذیل
مــورد  نیاز اســت

 خــط کــش، گونیــای بــزرگ، پیســتوله، گونیای اشــل
 و خــط کــش پیســتوله اشــل، همچنیــن کاغــذ بــرش
ــرای طــرح و ایجــاد الگــو ؛ ــا کیفیــت ب  مناســب و ب
 همچنیــن مطابــق بــا دیگــر روش هــای الگــو ســازی
 بــه قیچــی، مــداد، نــوار چســب و نــوار انــدازه گیری

مناســب
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ــان  ــاک هاکوپی ــی پوش ــد صنعت ــرکت واح ش
ــده  ــراح و تولیدکنن ــن ط ــن و بزرگ تری اولی
ــت.  ــران اس ــاک در ای ــی پوش ــام صنعت تم
ایــن  بنیان گــذار  هاکوپیــان،  ســومبات 
حرفــه  وارد  نوجوانــی  دوران  از  شــرکت 
ــه در  ــال ها تجرب ــس از س ــد و پ ــی ش خیاط
ســال 1349 کارگاه کوچکــی را در تهــران 
آن   80 ابتــدای دهــه  در  کــرد.  تاســیس 
کارگاه بــا هدف گذاری هــای بلنــد مــدت 
ــرکت  ــک ش ــه ی ــل ب ــمندانه تبدی و اندیش
ــد. ــی ش ــب و کاری خانوادگ ــی و کس صنعت

هاکوپیــان در حــال حاضــر دارای 23 فروشــگاه 
ــوالت  ــت.کلیه محص ــر کشوراس ــره ای در سراس زنجی
ــا قیمتــی  ــان و ب ــه طــور هم زم در سراســر کشــور ب
ــا  ــان ب ــود،محصوالت هاکوپی ــه می ش ــان عرض یکس
ــاور  ــه ب ــوه ای از س ــات جل ــه جزئی ــژه ب ــی وی نگاه
اصلــی شــرکت شــامل وقــار، زیبایــی و کیفیت اســت. 
ــای  ــن پارچه ه ــتفاده از بهتری ــا اس ــوالت  ب اینمحص
ــت  ــه دس ــرک ب ــی و ت ــی، آلمان ــی، ایتالیای انگلیس
ــی  ــتی کارشناس ــا سرپرس ــوده و ب ــان کار آزم خیاط

ــی اســت. ایتالیای

داستان هاکوپیانمعرفی برند هاکوپیان
ــار و  ــاهان قاج ــفر ش ــا س ــار، ب ــت قاج ــر دوران حکوم از اواخ
عــده ای از روشــنفکران آن زمــان بــه دیــار فرنــگ تغییــرات اندکــی 
ــی در  ــی آن حرکت های ــد و در پ ــاد ش ــیدن ایج ــاس پوش در لب
طراحــی و دوخــت پوشــاک پدیــدار گردیــد، از جملــه اولیــن چــرخ 
خیاطــی را مظفرالدیــن شــاه بــه همــراه یــک خیــاط قفقــازی بــه 
ــان  ــاس درباری ــا لب ــران آورد ت ــه ته ــگ ب ــوغات از فرن ــوان س عن
بوســیله چــرخ دوختــه شــود و ایــن موضــوع حکایــت از آن دارد 

ــد ــه می ش ــت دوخت ــا دس ــا ب ــام لباس ه ــه در آن دوران، تم ک
در تاریــخ آمــده کــه نخســتین کــت و شــلوار بــه ســبک امــروزی 
ــا  ــج ب ــه تدری ــده و ب ــران آورده ش ــه ای ــاه ب ــد ش در دوران احم
گرایــش مــردان ایرانــی بــه ویــژه روشــنفکران و اعیــان و اشــراف 
بــه لبــاس امــروزی، حرفــه خیاطــی رونــق گرفــت و اســتادکارانی 
ــه ایشــان  ــه ب ــان و هوســپ طاطاوســیان ک ــو توتونی ــد مارتی مانن
ــروف  ــال و مع ــار فع ــار قاج ــد در درب ــم می گفتن ــی ه خیاط باش
ــان  ــد نش ــف چن ــورهای مختل ــان در کش ــو توتونی ــدند. مارتی ش
دریافــت نمــوده بــود. ناصرالدیــن شــاه نیز نشــان شــیر و خورشــید 

ــه ایشــان اهــداء کــرد. را ب
ــوی  ــت پهل ــر حکوم ــاک در عص ــت پوش ــی و دوخ ــا طراح ام
ــرف  ــگ مص ــت و فرهن ــرار گرف ــرب ق ــه غ ــر مدرنیت ــت تأثی تح
پوشــاک در ایــران تغییــر یافــت و بــه تبــع آن، طراحــی و دوخــت 
ــر دســتوری  ــن تغیی ــد. گرچــه ای ــراه گردی ــا تحــول هم ــاس ب لب
رابطــه جامعــه، بــه ویــژه طراحــان پوشــاک و پارچــه را از تاریــخ 
پربــار مــا در ایــن رشــته قطــع کــرد ولــی علی رغــم وقــوع 
ــمگیر در  ــد چش ــک رش ــور، ی ــغال کش ــی دوم و اش ــگ جهان جن
ــال  ــر از ۵۰ س ــه در کمت ــت بطوری ک ــورت گرف ــه ص ــن حرف ای
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نــه تنهــا خیاطــی بــه عنــوان یــک صنــف قــوی شــکل گرفــت 
بلکــه رشــته طراحــی پوشــاک بــه صــورت محــدود وارد آمــوزش 
عالــی شــد، و بــا تأســیس اولیــن کارخانه هــای تولیــد پوشــاک، 

ــز برداشــته شــد ــی نی گام هــای صنعت
ســومبات هاکوپیــان بنیان گــذار هاکوپیــان از نیمــه دوم دهــه 
چهــل وارد مــد و مدســازی شــدند و در اواخــر دهــه چهــل بــا 
ــرار نمــوده و نشــریات  ــا ارتبــاط برق یــک آکادمــی مــد در اروپ
آن را بطــور مرتــب دریافــت کردند،کــه ایــن رابطــه تــا بــه امــروز 
ــه  ــازی ب ــد و مدس ــر م ــه پنجــاه، هن ــل ده ــه دارد. در اوای ادام
ویــژه در پوشــاک زنانــه از طریــق نمایــش زنــده مــد در اماکــن 
ــه  ــارج و ب ــا خ ــج خانه ه ــا، از کن ــالن هتل ه ــد س ــی مانن عموم
ــای  ــای آق ــاه مدل ه ــه پنج ــل ده ــد. در اوای ــردم آم ــان م می
ــه روی صحنــه آمــد و  ــه ب ــه ویــژه در رشــته مردان هاکوپیــان ب
ــای ایشــان  ــز، مدل ه ــد برگ ری در ســال ۱3۵3 در فســتیوال م
ــا  ــال ۵۴ ب ــی آن در س ــد و در پ ــت اول ش ــی و دوخ در طراح
ارائــه مجموعــه ای از مدل هــای زنانــه و مردانــه گامــی بلنــد در 
مــد لبــاس ایــران برداشــتند کــه تــا آن زمــان در ایــران ســابقه 

نداشــت.
علی رغــم جــوان بــودن آقــای هاکوپیــان و شــرکت هاکوپیــان، 
ــت آورد  ــژه ای بدس ــگاه وی ــتریان جای ــن مش ــد در بی ــن برن ای
ــدت  ــد م ــه بلن ــک برنام ــده ی ــت در آین ــه موفقی ــرای ادام و ب
ــه  ــران ب ــاب ای ــال ۱3۵۷ انق ــد. در س ــم ش ــی و تنظی طراح
ــرات در  ــا، تغیی ــه انقاب ه ــق روال هم ــید و طب ــروزی رس پی
تمامــی ابعــاد بــه ویــژه در بعــد فرهنگــی بــه وقــوع پیوســت و 
فرهنــگ مصــرف لبــاس بــه طــور موقــت تغییــر نمــود و عــده ای 
بــه ایــن بــاور رســیدند کــه مــد و لبــاس بــه شــکل آن روز در 
ــروع  ــا ش ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــد داش ــی نخواه ــه جای جامع
جنــگ تحمیلــی ایــن اندیشــه بیــش از پیــش تقویــت گردیــد 
به طوری کــه در اوایــل دهــه ۶۰ کارخانه هــای لبــاس دوزی 
کــه عمدتــاً در اختیــار دولــت قــرار داشــتند بــا تعطیلــی مواجــه 
ــا  ــخ انقاب ه ــی از تاری ــا آگاه ــان ب ــای هاکوپی ــی آق شــدند. ول
بــه ویــژه از جنــگ جهانــی دوم، دریافتنــد کــه چگونــه بعــد از 
ــر طراحــی  ــژه هن ــه وی ــز ب جنــگ و تثبیــت انقــاب همــه چی
ــاز می گــردد و هــم چنیــن تجربــه  لبــاس بــه شــرایط عــادی ب
کشــورهای اروپایــی ایــن پیش نگــری را محقــق نمــود، به طــور 
ــان  ــا چن ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن ــا بع ــور ایتالی ــه کش نمون
ــرفته ترین  ــه پیش ــود ک ــت نم ــته حرک ــن رش ــرعتی در ای س
ــه را  ــس و فرانس ــد انگلی ــته مانن ــن رش ــا در ای ــورهای دنی کش

پشــت ســر نهــاد.
بــا توجــه بــه اعتقــاد راســخ ایشــان در پیشــرفت ایــن 
حرفــه، بــرای جلوگیــری از تعطیلــی کارخانه هــای دولتــی 
علی رغــم  و  شــد  انجــام  آمیــزی  موفقیــت  همکاری هــای 
محدودیت هایــی کــه بــرای بخــش خصوصــی در آن زمــان 
جریــان داشــت، شــرکت هاکوپیــان از حرکــت بــاز نایســتاد و بــا 
ــگاه های  ــود را در نمایش ــای خ ــاق طرح ه ــیار خ ــکارات بس ابت
ــه  ــد ارائ ــزار می ش ــران برگ ــه در ته ــی ک ــی بازرگان ــن الملل بی
ــدگان  ــه بازدیدکنن ــورد توج ــه م ــا همیش ــای م ــرد و غرفه ه ک

ــا را بیــش از  ــن امــر م ــرار می گرفــت و ای ــی و خارجــی ق داخل
ــود ــر می نم ــده امیدوارت ــه آین ــش ب پی

تــا دهــه ۷۰ شــرایط بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی 
ــی ســمیه  ــود و در آن هنــگام مدرســه عال ــان محــدود ب همچن
کــه امــروز دانشــگاه شــریعتی اســت بــرای ارتقــاء ســطح علمــی 
ــان  ــای هاکوپی ــازی از آق ــازی و مدل س ــته الگوس ــود در رش خ
درخواســت همــکاری نمــود کــه ایشــان پذیرفتنــد و اولیــن دوره 
کاس هــای ویــژه را بــرای مدرســین آن مدرســه عالــی برگــزار 
نمــوده و از ایــن طریــق یــک سیســتم نویــن اروپایــی جایگزیــن 
روش هــای کهنــه و فرســوده و غیــر کارا شــد و چنــد تــرم نیــز 
ــد، از دانشــگاه  ــی بع ــد. مدت ــس دانشــجویان پرداختن ــه تدری ب
الزهــرا دعوتــی در همیــن زمینــه دریافــت کردنــد و چنــد ســالی 
در آن دانشــگاه تدریــس نمــوده و همــان سیســتم نویــن اروپایی 
ــوزش  ــه ای آم ــی و حرف ــزوات تخصص ــن ج ــق تدوی را از طری
دادنــد کــه در کل سیســتم آمــوزش عالــی در ایــن رشــته تحــول 
ــن تحــوالت آموزشــی در  ــی ای ــود در پ ــاد نم چشــمگیری ایج
ــار رشــته مهندســی پوشــاک در  ــن ب ــرای اولی ــی، ب مقطــع عال
دانشــگاه امیرکبیــر دایــر شــد کــه بــار دیگــر از ایشــان دعــوت 
ــه همــکاری بعمــل آمــد و ایشــان نهایــت همــکاری را انجــام  ب
ــوزش  ــه آم ــگاه ب ــرم در آن دانش ــا ۴ ت ــدت 3 ی ــه م داده و ب

ــد دانشــجویان پرداختن
در دهــه ۸۰ مــا بــا انتشــار کاتالوگ   هــای خــود در هــر فصــل، 
مدل هــای کامــًا خــاق خــود را ارائــه نموده ایــم. ایــن حرکــت 
موجــب یــک جهــش عمــده در مــد و صنعــت پوشــاک کشــور 
گردیــد. در گامــی دیگــر در راســتای هویــت بخشــیدن بــه هنــر 
ــا همــکاری  ــران، ب ــار در ای ــرای اولیــن ب طراحــی و مدســازی ب
ــرا، انجمــن طراحــان  ــرم دانشــگاه الزه ــده ای از اســاتید محت ع
لبــاس و پارچــه تشــکیل گردیــد و آقــای هاکوپیــان بــه عنــوان 

نخســتین رئیــس هیئــت مدیــره آن انجمــن انتخــاب شــدند
در بعــد هنــری بــا توجــه بــه اصــل تنوع طلبــی در پوشــش که 
اکثــر مــردم جهــان بــه آن گرایــش یافته انــد، هاکوپیــان موفــق 
گردیــده کــه بــا آفرینــش زیبایی هــای گوناگــون پاســخگوی این 
نیــاز همگانــی در ســطح کشــور باشــد. خشــنوذیم از اینکــه کــه 
هرگــز از مــد بــه عنــوان فریــاد و جنجــال اســتفاده نکرده ایــم و 
همیشــه وقــار و زیبایــی را هــدف اصلــی قــرار داده ایــم، چــرا کــه 
از نظــر اجتماعــی بــر ایــن بــاور بودیــم و هســتیم کــه جوانــان 
مــا بــا فرهنگــی غنــی و بــا وقــار رشــد کرده انــد و نبایــد دچــار 
هــرج و مــرج شــوند، زیــرا امــروزه الزمــه موفقیــت و پیشــرفت، 

نظــم و آرامــش در اندیشــه و کار می باشــد.
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 نمایشگاه لباس ایرانی اسالمی
ــی ــته طراح ــی رش ــن فرهنگ  کاری از انجم

ــاس لب
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 معرفی برند کاچیران 
تاریخچه و معرفی

کارخانجــات چــرخ خیاطــی ایــران کاچیــران در ســال ۱۳۵۹ بــا هــدف تولیــد چــرخ خیاطــی و گلــدوزی برقــی خانگــی 
و صــادرات آن بــه سراســر جهــان از ســوی بخــش خصوصــی تاســیس شــد، ایــن کارخانــه در شــهر صنعتــی البــرز- 

قزویــن احــداث گردیــد.
تــا زمــان تاســیس ایــن کارخانــه، کشــورمان فاقــد تکنولــوژی تولیــد چــرخ خیاطــی بــود و نیازهــای داخلــی از طریــق 
واردات ایــن محصــول تامیــن مــی شــد. بهمیــن دلیــل و بــه منظــور دریافــت تکنولــوژی ایــن محصــول قــراردادی بــا 
کمپانــی معــروف فــاف آلمــان کــه از قدمــت و اعتبــار باالیــی برخــوردار بــود منعقــد گردیــد. احــداث ســاختمانها و 
ســالنها بــه تدریــج آغــاز و تــا قبــل از ســال ۱۳۷۰ آمــاده نصــب ماشــین آالت و تجهیــزات گردیــد. همزمــان، ماشــین 

آالت تولیــدی نیــز بــه ســازندگان آلمانــی ســفارش داده شــد.
ســرانجام در ســال ۱۳۷۰ ایــن کارخانــه بــا حضــور وزیــر صنایــع ســنگین وقــت و بــا بهــره بــرداری از خــط مونتــاژ و 
ســاخت ۲ مــدل چــرخ خیاطــی افتتــاح گردیــد. نصــب ماشــین آالت تولیــدی نیــز تــا ســال ۱۳۷۴ بــه اتمــام رســید 
ــه ثمــر  ــر از ۲ ســال ب ــی در کمت ــروژه خودکفای ــاز شــد. پ ــان آغ ــن زم ــز از همی ــن محصــول نی ــی ای ــد داخل و تولی
نشســت و محصــول داخلــی ســاخت متخصصیــن کشــورمان بــه بــازار عرضــه گردیــد. بــه منظــور تنــوع بخشــیدن 
بــه محصــوالت، تکنولــوژی ژانومــه ژاپــن نیــز در ســال ۱۳۷۷ دریافــت و تولیــد ایــن محصــول نیــز در دو مــدل بــا 

نــام یاســمین آغــاز شــد.

بعــد هــا شــرکت کاچیــران بــا اشــراف و تســلط بــه تکنولــوژی تخصصــی خــود و اجــرای طــرح خودکفایــی بــا حــدود 
۸۵ درصــد ســاخت داخــل بــه تولیــد ایــن محصــول پرداختــه و تــا کنــون ادامــه داده اســت.
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در حــال حاضــر ۲۱ مــدل چــرخ خیاطــی نیــو الیــف، یاســمین و 
ــای  ــا قیمــت ه ــی بســیار خــوب و ب ــا کارای ــت، ب ــا کیفی ــا ب ژانین
متفــاوت در داخــل کشــور تولیــد و بــه بازارهــای داخلــی و 
ــم در  ــه ای ه ــرخ رایان ــدل چ ــود.یک م ــی ش ــه م ــی عرض خارج
دســت طراحــی و ســاخت داخــل اســت کــه بــه زودی بــه مرحلــه 
ــا برنامــه ریــزی هایــی کــه انجــام شــده  تولیــد خواهــد رســید. ب
تــا دو ســال آینــده تعــداد مــدل هــای چــرخ هــای تولیــدی ایــن 
کارخانــه بــه ۲۵ مــدل خواهــد رســید. اســتقبال مصــرف کننــدگان 
طــی ســال هــای اخیــر موجــب شــده تــا محصــوالت ایــن شــرکت 
ــه خــود اختصــاص  ــی را ب ــش از۹۰ درصــد بازارمصــرف داخل بی
دهــد. بــا توجــه بــه خدمــات پــس از فــروش گســترده، ضمانــت 
نامــه هــای دوســاله و آمــوزش رایــگان همچنیــن تامیــن قطعــات 
ــداران  ــه خری ــرکت موردتوج ــن ش ــوالت ای ــراوان محص ــی ف یدک
قرارگرفتــه اســت. ظرفیــت تولیــد ایــن کارخانــه کــه تنهــا 
کارخانــه در خاورمیانــه و مجهــز بــه مــدرن تریــن ماشــین آالت 
و آخریــن تکنولــوژی اســت ســاالنه یکصــد هــزار دســتگاه چــرخ 
ــزار  ــیصد ه ــا س ــه ت ــت ک ــیفت اس ــت و ش ــک نوب ــی در ی خیاط
ــل توجــه اســت  ــل افزایــش مــی باشــد. قاب دســتگاه در ســال قاب
ــرای ســاخت تعــدادی از  ــه ب ــون حــدود ۸۰ کارخان ــم اکن ــه ه ک
ــم  ــوز ه ــد و هن ــکاری دارن ــرکت هم ــن ش ــا ای ــرخ ب ــات چ قطع
ــتاندارد  ــد اس ــد در ح ــه بتوانن ــری ک ــدگان دیگ ــرای تولیدکنن ب
ــد جایگاههــای مناســبی وجــود دارد. ــه ســاخت قطعــات بپردازن ب

یکــی از مهــم تریــن اهــداف بنیــان گــذاران ایــن کارخانــه از ابتــدا 
بیــن المللــی کــردن ایــن شــرکت و صــدور محصــوالت آن یعنــی 
صــادرات بــه ســایر کشــورها بــود. بــه همین دلیــل از ســال ۱۳۷۶ 
ــام  ــازار در تم ــق ب ــی و تحقی ــادرات، بازاریاب ــد ص ــاد واح ــا ایج ب
قــاره هــای جهــان آغــاز شــد، خوشــبختانه بدلیــل کیفیــت بــاالی 
ــان خارجــی از  محصــوالت اســتقبال چشــمگیری از ســوی بازرگان
محصــوالت ایــن شــرکت بــه عمــل آمــد و طــی مــدت کوتاهــی 
محصــوالت آن بــه بیــش از ۳۵ کشــور جهــان صــادر شــد و تــا هم 
اکنــون نیــز ایــن اســتقبال پا برجــا باقیمانده و همه ســاله کشــورهای 
جدیــدی بــه حــوزه هــای صادراتــی آن اضافــه مــی شــود. احــداث 
ــارکت  ــا مش ــان و ب ــران در آلم ــوالت کاچی ــاژ محص ــط مونت خ
ــه بســیار  ــر، زمین ــام تجــاری گریتزن ــا ن ــی، ب ــک شــرکت آلمان ی
مســاعدی را جهــت صــادرات بــه کلیــه کشــورهای جهــان فراهــم 
کــرده اســت کــه  میتــوان گفــت یکــی از مهمتریــن حــوزه هــای 
صادراتــی آن کشــور روســیه و چنــد کشــور بــزرگ دیگــر اســت.

هم اکنــون اگرچــه نزدیــک بــه یــک ســال  از تــرور ســید محمــد 
جعفــر ســبزواری مدیــر عامــل شــرکت کاچیــران از ســوی 
ــرکت  ــن ش ــی ای ــذرد ول ــراق می گ ــور ع ــت ها در کش تروریس
توانســته بــا پشــتکار و بــا تــاش شــبانه روزی بازارهــای 
ــیایی  ــی و آس ــور اروپای ــه ۲۸ کش ــی را  از جمل ــی بزرگ صادرات
نصیــب خــود کنــد کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره میشــود.

در حــال حاضــر محصــوالت ایــن شــرکت بــه ۲۸ کشــور اروپایــی 
ــعودی،  ــد ،عربســتان س ــا، فنان ــر انگلســتان، ایتالی ــیایی نظی و آس
کویــت، امــارات متحــده کشــورهای آســیای میانــه صــادر 
می شــود. بــا کشــورهای کلمبیــا، کوبــا و ســوریه مذاکراتــی 

در جریــان اســت و بــه گفتــه مســئوالن ایــن شــرکت 
در کشــورهای عــراق، لیبــی، مراکــش، کانــادا، ســودان، 
ــت  ــده اس ــروع ش ــی ش ــز بازاریاب ــتان نی ــترالیا و قرقیزس اس
ــه اقصــی  ــرخ ب ــرای صــدور چ ــرکت ب ــا ش ــر اینه ــاوه ب ع
ــت. ــده اس ــدارک دی ــیعی ت ــای وس ــان برنامه ه ــاط جه نق

کاچیــران  شــرکت  افتخــارات   تریــن  ازبــزرگ  یکــی 
ارائــه خدمــات پــس از فــروش گســترده در سراســر 
ایــران و مناطــق صادراتــی اســت. هــم اکنــون حــدود 
ــر  ــروش در سراس ــس از ف ــات پ ــز خدم ــز مجه ۳۰۰ مرک
ایــران مســئولیت خدمــات رســانی بــه مشــتریان ایــن 
شــرکت را بــه عهــده دارنــد. قطعــات یدکــی فــراوان 
و در دســترس بــودن ایــن مراکــز موجــب گردیــد تــا 
مصــرف کننــدگان چــرخ خیاطــی محصــوالت شــرکت 
ــد. ــح دهن ــابه ترجی ــوالت مش ــایر محص ــه س ــران را ب کاچی

شــرکت کاچیــران چنــد ســالی اســت کــه طراحــی و تولیــد 
یــک مدل چــرخ خیاطــی الکترونیکی را در دســت اقــدام دارد 
کــه نمونــه ســازی هــای اولیــه آن انجــام شــده و کارشناســان 
شــرکت همچنــان در حــال بررســی ارتقــاء و بهینه ســازی آن 
میباشــند. افزایــش کیفیــت و حجــم تولیــدات نیــز از دیگــر 
برنامــه هــای آینــده شــرکت پــر افتخــار کاچیــران میباشــد.

ــا را  ــی دنی ــرخ خیاط ــن چ ــا بهتری ــه م ــی  ک ــروز در حال ام
ــی  ــای خارج ــن بازاره ــانیم و در مطرح تری ــد می رس ــه تولی ب
عرضــه می کنیــم، می بینیــم کــه در بــازار، انبوهــی از برندهای 
ــه اســم چــرخ  ــد کــه ب مختلــف چــرخ خیاطــی وجــود دارن
خیاطــی صنعتــی بــا تعرفــه بســیار پایین وارد کشــور شــده اند. 
ــه  ــی را مخفیان ــما کاالی ــه ش ــت ک ــن نیس ــط ای ــاق فق قاچ
ــون  ــتفاده از قان ــه دور زدن و سوءاس ــد، بلک ــور کنی وارد کش
ــز قاچــاق محســوب می شــود. ــا نی ــرای ورود برخــی کااله ب

ــت گذار  ــرایطی سیاس ــن ش ــه در چنی ــت ک ــؤال اینجاس س
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــد و ب ــام ده ــد انج ــی  بای ــه اقدام چ
تیــم اقتصــادی دولــت را افــرادی صاحب نظــر تشــکیل 
ــه  ــت؟ ب ــوان داش ــا می ت ــی از آن ه ــه انتظارات ــد، چ می دهن
ــه  ــود را ب ــدا خ ــت گذار در ابت ــت سیاس ــر اس ــرم بهت نظ
ــاق  ــن اتف ــت ای ــچ وق ــه) هی ــذارد  ک ــده بگ ــای تولید کنن ج
ــد  ــه تولی ــدام ب ــی اق ــه فضای ــد او در چ ــد( و ببین ــی افت نم
کاالی خــود می کنــد. یــک تولید کننــده بنــگاه متوســط 
ــر را  ــا کارگ ــات صده ــوق و مالی ــه حق ــت ماهان ــور اس مجب
به موقــع بپــردازد، حــق بیمــه آنــان را پرداخــت کنــد، انــواع 
ــردازد،  ــزوده را بپ ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی ــا از جمل مالیات ه
تســهیات بانکــی را بــا ســود بــاال دریافــت کنــد و در نهایــت 
کاالی خــود را در فضایــی عرضــه کنــد کــه ثبــات در اقتصــاد 
شــرایطی  چنیــن  در  نــدارد.  وجــود  تصمیم گیری هــا  و 
ــد  ــوط تولی ــظ خط ــه حف ــور ب ــدگان مجب ــی تولیدکنن برخ
خــود هســتند و بــا توجــه بــه فضــای موجــود نــه قــادر بــه 
ــان  ــد کسب وکارش ــه مایلن ــترند و ن ــرمایه گذاری های بیش س
ــور گاه در  ــادی کش ــت گذاران اقتص ــد. سیاس ــعه دهن را توس
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ــازار  ــه ب ــد ک ــوان می کنن ــادی عن ــای اقتص ــی تحلیل ه برخ
ــازار رقابتــی محصــوالت عرضــه  ــد رقابتــی باشــد و در ب بای
شــود. ای کاش ایــن اتفــاق بیفتــد، امــا پرســش اینجاســت کــه 
ــای  ــتن دره ــاز گذاش ــا و ب ــتن تعرفه ه ــا برداش ــط ب ــا فق آی
ــل  ــه دلی ــًا ب ــرد؟ طبیعت ــی شــکل می گی ــازار رقابت واردات، ب
ــروز  ــدگان ام ــی، تولیدکنن ــت گذاری های دولت ــی سیاس برخ
ــادرات  ــروش و ص ــی، ف ــکات در بازاریاب ــی مش ــار برخ دچ
ــاد  ــاختاری در اقتص ــات س ــه اصاح ــی ک ــا زمان ــده اند. ت ش
ــی  ــه تعطیل ــر ب ــی  منج ــه اقدام ــد، هر گون ــاق نیفت ــران اتف ای
ــت  ــاال و کیفی ــیار ب ــت بس ــه قیم ــا و ورود کاال ب کارخانه ه
ــود  ــه وج ــی ب ــی فضای ــه به تازگ ــد. البت ــد ش ــن خواه پایی
ــال  ــه دنب ــور ب ــادی کش ــت گذاران اقتص ــه سیاس ــده ک آم
ــًا  ــتند. طبیعت ــران هس ــاد ای ــی اقتص ــکات اساس ــل مش ح
ــع  ــد منتف ــای تولی ــه بخش ه ــکات، هم ــن مش ــل ای ــا ح ب
خواهنــد شــد و دیگــر تولیــد کننــدگان کار خــود را تعطیــل 

ــد. نمــی کنن

مــا معتقدیــم اگــر سیاســت گذاری های کان اقتصــادی 
ــد از آن  ــای تولی ــه بخش ه ــرد، هم ــورت گی ــتی ص به درس
ــه  ــور ب ــتباه در کش ــتی اش ــی سیاس ــا وقت ــد، ام ــره می برن به
ــد داد و در  ــرر آن را خواهن ــردم ض ــه م ــد، هم ــرا درآی اج
نتیجــه کشــور بــا رکــود اقتصــادی مواجــه میشــود. تعطیــل 
ــزی  ــور چی ــدی در کش ــای تولی ــا و واحده ــدن کارخانه ه ش
جــز بیــکاری و افزایــش معضــات اجتماعــی را در پــی 
ــز از  ــان نی ــود، ایم ــترده ش ــه گس ــر ک ــت. فق ــد داش نخواه
بیــن مــی رود و برخــی بــرای تأمیــن مایحتــاج خــود بــه طــور 
ــه  ــد و ب ــه می گیرن ــرافتمندانه فاصل ــی ش ــی از زندگ طبیع
ــا هرگــز از  ــد. آی ــارت امــوال دیگــری رو می آورن دزدی و ق
ــاال  خــود پرســیده اید چــرا ایــن همــه بزهــکاری اجتماعــی ب
ــن  ــت؟ ای ــرده اس ــدا ک ــی و دزدی رواج پی ــه و کیف قاپ رفت
موضــوع بــه ایــن خاطــر اســت کــه تــوان مالــی خانواده هــای 
ایرانــی کاهــش یافتــه و برخــی بــرای تأمیــن مایحتــاج خــود 
مجبورنــد دســت بــه چنیــن اقداماتــی بزننــد. از ایــن  رو بهتــر 
ــد در  ــرای تولی ــه ب ــرمایه گذاری هایی ک ــت از س ــت دول اس
کشــور صــورت گرفتــه، حمایــت الزم را بــه عمــل آورد، راه 
صــادرات را تســهیل کنــد و در را بــه روی کاالهــای قاچــاق 

و واردات غیر ضــروری ببنــدد.
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ترمــه، یکــی از انــواع پارچــه هــای نفیــس ایرانــی اســت کــه 
همــه آن را بــا نقــش بتــه جقــه مــی شناســند. الیــاف بســیار 
ــا ارزش را تشــکیل  لطیــف، تــار و پــود ایــن دســت بافتــه ب
مــی دهنــد و رنــگ هــای مختلفــی از آن در دنیــای صنایــع 
ــی  ــهرهای مختلف ــه را در ش ــود. ترم ــی ش ــت م ــتی یاف دس
تولیــد مــی کننــد؛ امــا نامــش بیشــتر بــا یــزد پیوند خــورده 
و مرغــوب تریــن نــوع آن در ایــن شــهر بافتــه مــی شــود. 

ــود  ــه پ ــد ک ــی بینی ــه م ــه پشــت پارچــه ترم ــا نگاهــی ب ب
ــادی  ــم زی ــت و تراک ــورت آزاد اس ــه ص ــمت ب ــن قس در ای
دارد؛ امــا روی پارچــه کامــال صــاف و یکدســت بــه نظــر مــی 
ــرک و  ــون ک ــی همچ ــه مختلف ــواد اولی ــه را از م ــد. ترم رس
پشــم یــا ابریشــم مــی بافنــد و در آن از طــرح هــا و نقــش 
ــت  ــگ لغ ــد. در فرهن ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــای متنوع ه
دهخــدا ایــن پارچــه بــه ایــن صــورت توصیــف شــده اســت:
پارچــه نفیســی کــه از کــرک بافنــد و یــا پارچــه ابریشــمی 
ــدد و گل و  ــای متع ــگ ه ــت و رن ــال اس ــمتی از ش ــه قس ک

ــه دارد. بوت
برخی ترمه را واژه ای هندی می دانند؛ به معنی درخت 

ســروی کــه در حالــت خضــوع و خشــوع در مقابــل عظمــت 
ــته  ــول در گذش ــن محص ــت. ای ــرود آورده اس ــر ف ــی س اله
ــرای تــن پــوش ثروتمنــدان و لباس هــای فاخــر، اشــرافی،  ب
پــرده، جانمــاز و خلعتــی اســتفاده می شــد و امــروزه نیــز از 
آن بــه عنــوان پارچــه مبلمــان، پشــتی و رومیــزی و اســتفاده 

می شــود.

 شناخت پارچه ترمه
. در گذشــته ترمــه را بــا دســت می بافتنــد و بــه آن 
ــد  ــر تولی ــال حاض ــا در ح ــد؛ ام ــی گفتن ــت باف« م »انگش
آن نیمــه دســتی اســت و همــه ایــن پارچــه را بــا نــام ترمــه 

ــند. ــی شناس م

ــن  ــردم ای ــژه ای دارد. م ــت وی ــه اهمی ــن پارچ ــزد ای در ی
ــل  ــی، نس ــتوانه  مال ــوان پش ــه عن ــه را ب ــه ترم ــار پارچ دی
انــدر نســل در جهیزیــه دختــران جــای داده انــد. در ایــام 
ــش  ــت بخ ــاف، زین ــت ب ــه دس ــای ترم ــه ه ــرم پارچ مح
ــر  ــا آخ ــوند و ت ــی ش ــزاداری م ــته های ع ــای دس علم ه

ــد. ــی مانن ــی م ــا باق ــر روی آنه ــزا ب ــام ع ای
تاریخچه ترمه و ترمه بافی

ــیه  ــم از حاش ــه راه ابریش ــم ک ــی دانی ــی م ــه خوب ــه ب  هم
کویــر مرکــزی عبــور مــی کــرده و شــهر یــزد نیــز در ایــن 
ــم  ــوجات مه ــه و منس ــت. پارچ ــته اس ــرار داش ــیر ق مس
ــروش  ــد و ف ــه خری ــه در منطق ــد ک ــی بودن ــن کاالهای تری

ــتند. ــز داش ــی نی ــیار خوب ــازار بس ــدند و ب ــی ش م

ترمه هم از آن دسته پارچه های قدیمی است که نمی توان 
قدمت مشخصی را برای آن در نظر گرفت. از تاریخچه ترمه تا 
قبل از سال 900 هجری قمری سندی در دست نیست و تنها 
نشانه های این هنر و صنعت از دوره صفویه به بعد بر جای 
مانده است. در مورد خاستگاه ترمه اختالف نظر بسیاری وجود 
دارد. برخی بر این باورند که ترمه در کشمیر متولد شده و از 
آنجا به ایران راه یافته است؛ اما عده دیگری ایران را زادگاه 
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ترمه می دانند.
متن یک سنگ نوشته تاریخی در دهلیز مسجد جامع 

یزد، حکایت از آن دارد که مردم شهر یزد از سده 
ها پیش به بافت پارچه های ترمه اشتغال داشته اند. 

این شهر در روزگاران گذشته یکی از مراکز بزرگ 
زرتشتیان ایران بود. با ورود اسالم برخی زرتشتیان 

که اغلب ترمه باف بودند با مهاجرت به هند، 
پارچه بافی آن دیار را نیز تحت تاثیر خود قرار دادند 

و موجب پیدایش تحوالتی در آن شدند. بررسی ها 
نشان می دهد که بته جقه پیش از رونق ترمه بافی در 
کشمیر وجود نداشت و این مهاجران ایرانی بودند که 

این طرح کهن را با خود به آنجا بردند.
برخی می گویند که شال های پشمی ایران و هند 

معروف به شال کشمیر، ترمه هایی زیبا و بافته شده 
از پشم های نرم کشمیری با الیاف بلند بودند.. ترمه 

یا تیرمه واژه ای هندی است که معنی درخت سرو 
خمیده را می دهد. برخی نیز این واژه را دارای ریشه 

فارسی می دانند و عده ای دیگر ترمه و تِرما را معادل 
شال کشمیری تلقی می کنند.

گفته می شود که این هنر در ابتدای ورود به ایران 
در انحصار زرتشتیان یزد بود. آنها ترمه بافی را برای 

دوخت شلوار گبری -نوعی تن پوش مخصوص مجالس 
مات«-نوعی  جشن و سرور- به کار می بردند و »ُمَحرَّ

شال راه راه- نیز از آن درست می کردند و به کمر می 
بستند. کم کم سایر مردم یزد و عده ای از کرمانی ها 

نیز با این هنر آشنا شدند. 
در منابع دیگر آمده که بافت ترمه )ترمه بافی( در 
کرمان آغاز شد و سپس در یزد به حد اعالی خود 

رسید. برخی می گویند ترمه یزد، همان پارچه بافت 
کرمان به نام رضا ترکی / ترک بوده که در طول زمان 

تکامل یافته است.
عده ای دیگر، شال بافاِن مهاجر از ایران و آسیای میانه 

را پایه گذاران صنعت شال بافی در این منطقه می 
دانند و می گویند که بسیاری از طرح هایی که بر شال 

های هندی دیده می شوند ایرانی هستند که متداول 
ترین آنها بته جقه است. از کتاب های راجع به تاریخ 

کشمیر هند چنین بر می آید که منسوجات پشمی 
کشمیر ریشه بیگانه یا همان ایرانی دارند. با وجود 

تمام اطالعات ضد و نقیض شکی نیست که طرح شال 
های ترمه کشمیر از ایران به این دیار رفته است.
عده ای این تصور را دارند که ترمه همان پارچه 

زربافت است که در طول زمان تغییر نام داده و به 
شکل امروزی درآمده است. شاید ترمه از لحاظ 

ساختار کلی بافت و نقش اندازی شباهت بسیاری 
به پارچه های زری داشته باشد؛ اما دو تفاوت مهم 
در آنها دیده می شود: مهم ترین تفاوت مواد اولیه 

آنهاست؛ پارچه های ترمه با الیاف کرک و پشم و 
گاه ابریشم بودند ولی پارچه های زری از ابریشم و 

گالبتون بافته می شدند. تفاوت دوم شکل دستگاه بافندگی 
و تا حدودی روش بافت این دو پارچه است که شباهت 

زیادی به یکدیگر ندارند.
از سوی دیگر سابقه پارچه های زری در ایران به قبل 

از اسالم باز می گردد و این پارچه ها به ویژه در دوران 
ساسانی به اوج زیبایی خود رسیده اند. در نتیجه بررسی 
ها می توان گفت که پارچه های ترمه احتماال از این گروه 

پارچه ها به وجود آمده اند و ویژگی هایی را از آنها در خود 
دارند. بر این اساس، سرچشمه پارچه های ترمه در ایران و 
در مراکز مهم بافندگی این کشور در دوران تیموری و بعد 
از آن بوده است. در واقع کمبود و گرانی مواد اولیه پارچه 

های زری بوده که سبب شده استفاده از الیاف ارزان تر 
برای بافت پارچه های فاخر مورد توجه قرار گیرد و نوع 

دیگری از منسوجات سنتی با نقوش منحصر به فرد رایج 
شود. در آن زمان مهم ترین ویژگی ترمه، طبیعی بودن آن 

بود که هم در مواد اولیه و هم در نقوش آن مشاهده می 
شد.

در گذشته پارچه ای به نام شال در یزد بافته می شد که از 
نظر رنگ و نقوش، شباهت بسیاری به پارچه های ابریشمی 

کشمیری مربوط به سده های دوازدهم و سیزدهم هجری 
داشت. در واقع شال های پشمی ایران، ترمه هایی از پشم 

لطیف یا کرک با الیاف بلند و طرح های تزیینی گوناگون 
بودند. ترمه را به صورت تِرَمه و تیرمه نیز می گویند و تِرِمه 

و تِرما را معادل شال کشمیری می دانند. شال ها یا همان 
پارچه های ترمه در کنار زربافت ها به عنوان پارچه های 

نفیس و گران بها در دوره صفوی محسوب می شوند و در 
بررسی منسوجات به جا مانده از آن دوره نمونه پارچه های 

زربافت و ترمه با نقوش مشابه به وفور به چشم می خورد.

از دوره شاه عباس صفوی به عنوان روزگار به اوج رسیدن 
و شکوفایی صنعت ترمه بافی یاد می کنند چرا که وی 

طراحان برجسته ای را از چین و ارمنستان به ایران خواند 
تا ایرانیان بتوانند از هنر آنها استفاده کنند. هنرمندان 

کشورمان نیز اصول تازه را به کار گرفتند و با ایجاد 
تغییراتی در پارچه بافی به ویژه ترمه، طرح و نقش هایی 

چشم گیر ایجاد کردند.
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ــه  ــته ب ــه در گذش ــد ک ــگران معتقدن ــی پژوهش برخ
ــر  ــی ه ــد؛ یعن ــی گفتن ــه، زری م ــای ترم ــه ه پارچ
دو در آن زمــان یــک منســوج محســوب شــده 
ــیاری دارد.  ــان بس ــوع، مخالف ــن موض ــا ای ــد؛ ام ان

ــرای  ــه ب ــن پارچ ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــیاری ب بس
ــن  ــه غیاث الدی ــتاد خواج ــط اس ــار توس ــتین ب نخس
ــش  ــال پی ــدود ۴۰۰ س ــزدی در ح ــبند ی ــی نقش عل
ابــداع شــده اســت. وی نقــاش، طــراح پارچــه 
و بافنــده مشــهور و صاحــب ســبک عصــر شــاه 
عبــاس صفــوی بــود و اداره کارگاه ســلطنتی در 
ــر  ــطه هن ــه واس ــت. ب ــده داش ــر عه ــان را ب اصفه
بافندگــی او و فرزنــدان و نوادگانــش، یــزد در زمــان 
آنهــا بــه مرکــز پارچــه بافــی ایــران تبدیــل و 
ــز صــادر شــد. ــد نی ــه هن محصــوالت نســاجی آن ب

اولیــه مــورد  در روزگاران گذشــته یــزد، مــواد 
ــران  ــط صنعتگ ــهر و توس ــان، در ش ــه باف ــاز پارچ نی
ــرقی  ــمت ش ــد. در آن دوران، در قس ــی ش ــه م تهی
ــخ  ــازار ن ــام ب ــه ن ــازاری ب ــزد ب ــع ی ــجد جام مس
ــه و  ــواد اولی ــه در آن م ــت ک ــود داش ــان وج ریس
ــه  ــان ب ــه باف ــاز ترم ــورد نی ــمی م ــای ابریش نخ ه
ــود  ــازار وج ــن ب ــروزه ای ــید. ام ــی رس ــروش م ف
نــدارد چــرا کــه بعدهــا توســط بانیــان مســجد جامــع 
خریــداری و بــه ملحقــات ایــن مســجد اضافــه شــد.

صــدای  برزنــی  و  کــوی  هــر  در  گذشــته  در 
دســتگاه هــای نســاجی بــه گــوش مــی رســید 
و بیشــتر آنهــا در قالــب کارگاه هــای کوچــک 
ــم  ــاد، مری ــرز، ابرندآب ــر گردفرام ــی نظی در مناطق
ــتند. ــود داش ــاد وج ــرم آب ــاد، و اک ــاد، محمودآب آب

ــه  ــه ترم ــان ب ــردم کرم ــی، م ــرش باف ــل از ف قب
ــرش  ــم ف ــای قدی ــرح ه ــد و ط ــغول بودن ــی مش باف
ــن  ــه( ای ــال )ترم ــای ش ــرح ه ــز از ط ــان نی کرم
ــد. گســترش صنعــت  ــه الهــام گرفتــه شــده ان منطق
شــال بافی و اســتقبال بســیار از ایــن کاال باعــث شــد 
ــه بافتــن  ــار ب کــه بیــش از دو ســوم مــردم ایــن دی
ــد. ــب کنن ــد و روزی کس ــه روی بیاورن ــن پارچ ای

ــه  ــت بافت ــتان دس ــط انگش ــته توس ــه در گذش  ترم
مــی شــد و بــه آن انگشــت بــاف می گفتنــد در ایــن 
زمــان ترمــه بــاف بــرای بافتــن یــک تکــه کوچــک 
ــا  ــادی را مــی گذاشــت؛ ام ــان زی ــن پارچــه زم از ای
ــن  ــا آمــدن دســتگاه هــای مخصــوص ای کــم کــم ب
ــال  ــون در ح ــی اکن ــد. ترمه باف ــر ش ــت ت کار راح
منســوخ شــدن اســت و تنهــا در یــزد، کاشــان، 
کرمــان و تهــران آن هــم بــه صــورت محــدود کارگاه 
ــود. ــی ش ــده م ــه دی ــن پارچ ــت ای ــرای باف ــی ب های
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