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سـر مقـالــه

رونـق تولیـد واژه جدیـدی اسـت کـه وارد ادبیـات سیاسـی و اقتصـادی کشـور شـد تـا محـور همـه
حرکتهـا و برنامههایـی باشـد کـه دولـت ،مجلـس و قـوه قضاییـه و سـایر نهادهای نظام بر اسـاس
آن تصمیمگیـری مینماینـد .در سـال  98چنـد اتفـاق مهـم فضـای عمومـی جامعـه را بـا پیچیدگی
خاصـی مواجـه مینمایـد کـه غفلـت از آنهـا میتوانـد رونق تولیـد را تنهـا در قالب یک شـعار تحقق
بخشـد و همانطـور کـه رهبـری بارهـا فرمودند آنهـا را با مشـکالت متعـددی در اجرا مواجـه نماید.
اولین مسـاله که شـاید مهمترین آنها هم باشـد موضوع انتخابات مجلس شـورای اسلامی اسـت که
میتوانـد مسـیر قانونگـذاری و پرداختـن بـه ایـن اولویـت را تحـت تاثیر قـرار دهد.
از سـوی دیگـر تغییـرات قبـل از این دولت نیـز میتواند زمینهسـازی تاخیـر در رونق تولیـد و در واقع
قضیـه وزرایـی در وزارت خانههـای اصلی تولید که شـامل وزارت کار ،امور اجتماعی و همچنین وزارت
صنعـت معـدن و تجـارت میشـود و همچنیـن وضـع قوانین بختالسـاعه که مشـکالت متعـددی را
در امـر تولیـد بوجـود مـیآورد میتواند تولیدکنندگان را با سـر درگمی بیشـتری مواجه نمایـد و امکان
برنامهریـزی و هدفگـذاری را از کـف صلـب نماید.
موضـوع سـوم نیـز در حـوزه تغییـر ریئس قـوه قضاییه اسـت .هرچند که ریئـس جدید قـوه قضاییه با
اهـداف اولیـه کـه انجـام داد خبر از مبـارزه جدی با فسـاد اداری و مفاسـد اقتصادی داشـت اما بیم آن
اسـت کـه جریـان ضـد انقلاب و خفقـان داخلی بـا آشـوب و بهم ریختـن بازار کشـور شـود و در آن
ایجـاد فشـار او و القـای ناکارآمـدی قوه قضاییه را داشـته باشـند که در این جا نیز بایـد مطالبه عمومی
مـردم از مسـئولین و همچنیـن روحیـه انقالبـی را به مبـارز همه جانبه بـا این افراد بـه کار گرفت.
امـروز ایـران از نظـر کارشناسـان داخلی و خارجی وضعیـت جذابی دارد و حضور توریسـتهای خارجی
و همچنیـن موفقیتهـای میدانـی که در عرصه منطقه بدسـت آمـده نیز موید همین موضوع اسـت.
امـا بایـد دقـت نمـود کـه غفلـت مسـئولین اجرایـی و قانونگـذاری کشـور و همچنیـن دمیـدن روح
غربگرایـی در کشـور و القـای باورهای لیبرال در کالبد نسـل جـوان با انگیزه این سـرزمین میتواند،
زمینـه ظهـور تمـدن نوین ایرانـی -اسلامی را به تاخیـر بیاندازد.
رونق تولید امروز برای مبارزه با مشـکلالت داخلی کشـور همچون ،اقتصاد اشـتغال ،تحریم و توسـعه
یافتگـی نیسـت بلکـه الزمه اقتـدار فردای کشـور و بقـای هویت آن اسـت و بر همین اسـاس در این
راه میبایسـتی تا سـر حد تلاش نمود.

تولیـدکننـده انـواع مستربچهــای سیـاه و رنگی
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گـــزارش

بــرگ زریــن دیگری در تـاریـخ مـاشیـــن ســــــــــــــــــ
سومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ماشینسازی نساجی ایران در
 18اردیبهشت ماه  98با حضور قدرتمند اعضاء برگزار شد.
سومین دوره انتخابات انجمن ماشینسازی نساجی ایران (18 )TMAI
اردیبهشت ماه در دفتر نشریه نساجی موفق برگزار شد .شرکتهای
پروجکت سرویس ایران ،نمادپردا ،بوریا ،پرشین گام فراز ،شرق نساج،
مهرین پارس ،ماشینسازی باربد ،ماشینسازی جوانی ،آریا باربد یزد ،گل
نرگس ،نانوفناوران حصان ،مهارت سمنان ،آکسون ماشین ،ماشینسازی
ذاکری ،نساجی بروجرد ،ماشینسازی عبــادی ،سیما نساج یزد ،اختر
شیمی یزد ،نورسان و مهرسان در این نشست حاضر بودند و عالوه بر
آن نمایندگان محترم وزارت کار و رفاه امور اجتماعی ،معاونت علمی نهاد
ریاست جمهوری و سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری کشور نیز به
نظارت و ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

تصویب و تعیین اعضـــای هیات رئیسه جلسه ،تغییرات اساسنامه و
همچنین انتخــاب اعضـاء هیات مدیــره و بازرسان انجمن از اهم
برنامههای انجام شده بود .به عالوه آقای مهندس ایزدپناه در خصوص
تعامل شرکتهای ماشینساز با معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
نیز نکات مهمی را بیان داشت .این کارشناس ارشد حوزه فناوری و بازار
ضمن اشاره به اهمیت تاسیس شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور
و تشویق اعضاء انجمن برای دانشبنیان نمودن شرکتهای خود ،بیان
زمینهها و راهکارهای اجرایی مدون شده توسط معاونت علمی ریاست
جمهوری پرداخت و به سواالت حاضرین نیز پاسخ داد.
در ادامه جلسه نیز کاندیداهای هیات مدیره انجمن اعالم آمادگی نموده
و سپس جلسه وارد رای گیری شد؛ در نهایت آقایان کوروش صاحب
جمعی ،مهران شریفی ،غالمرضا سالمتی ،امیر مقدم و امین مفتاحی
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ــــــــــــــــــــــازی نســـاجـی کشـــــور ثبت شــــــد
به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان مهدی صادقی و محمد
میرجلیلی نیز به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.
نکته حائز اهمیت در این نشست همدلی و اتحاد کلیه اعضا برای رشد
و توسعه روزافزون فعالیتهای انجمن ماشینسازی نساجی ایران بود.
توسعه فعالیتهــــای مختلف انجمن در بخشهــــای عضوگیری،
آموزشی ،تامین نیاز خدمات دانشبنیان شدن ،خدمات برای حضور در
نمایشگاههای داخلی و خارجی و برنامهریزی جهت ورود به بازارهای
صادراتی از مهمترین مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.
تشکیل سومین هیات مدیره انجمن ماشین سازی نساجی ایران و
توسعه صنعت ماشینسازی نساجی در کشور میرود تا رفته رفته زمینه
تولید دانشبنیان ماشینآالت و قطعات نساجی را در کشور ایجاد نماید.
حضور  10عضو دانشبنیان در میان اعضای انجمن و تولید ماشینآالت

دارای فناوری باال در حوزههای تکمیل پارچه ،چاپ و بافندگی خبر از
پتانسیل بسیار باالی صنعت ماشینسازی در کشور دارد و این تنها
بخش کوچکی از توان ساخت قطعا تجهیزات و ماشینآالت ایران
است .انجمن ماشینسازی نساجی ایران از همه فعاالن صنعت نساجی
و پوشاک کشور استدعا دارد تا با معرفی سازندگان توانمند و دارای
حسن سابقه بستر توسعه صنعت ماشینسازی کشور را بیش از پیش
فراهم آورند و هر چند که این صنعت صنعتساز راه طوالنی را تا کمال
و بالندگی کامل خود در داخل و خارج کشور در پیش دارد ،اما وجود
ستارههای درخشان و خوشنامی که امروز در آسمان صنعت نساجی
کشور درخشان و تابنده هستند ،این مهم را دست یافتنی مینماید و امید
است تا بزرگان صنعت نساجی کشور با راهنماییها و حمایتهای خود
شرایط را برای تحقیق این آرمان بزرگ ملی فراهم نمایند.
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Technical textile2019
و  Texprocessهمزمان در
فرانکفورت بـرگـزار شـدنـد

تکنیکال تکستایل  2019در تاریخ  14تا  17می 2019
با حضور  1500غرفه گذار از  50کشور به میزبانی مسه
فرانکفورت برگزار شد« .فضایی برای نوآوری» شعار
این دوره از نمایشگاه بود و شرکتهای پیشرو نساجی
و پوشاک جهان آخرین دستاوردهای علمی -کاربردیی
خود در بخش های مختلف منسوجات فنی و بی بافتهای
صنعتی را به نمایش گذاشتند.
هوشمند سازی منسوجات و البسه ،تولید البسه حفاظتی
و امنیتی ،ارائه الیاف و منسوجات مقاوم در برابر شعله
جدید ،ارائه منسوجات کاربردی الکترونیکی برای حوزه
سالمت و ورزش ،تجهیزات بیمارستانی و البسه بیماران
مدرن ،انواع پارچه های کوتینگ و لمینیت برای مصارف
مختلف ،ارائه منسوجات نظامی و پلیس نسل جدید و
همچنین نمایش تکمیلهای چندگانه پارچه از مهمترین
بخشهای این نمایشگاه بود .بر اساس پیش بینیها
انجام شده توسط کارشناسان خبره اقتصادی ،میتوان
بازار  200میلیادر دالری را برای حوزه منسوجات فنی در
سال  2022تصور نمود که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد
جهانی و البته بازار نساجی و پوشاک را به فرد اختصاص
می دهد در واقع بازار جهانی منسوجات فنی در حدود
 %30کل بازار نساجی و پوشاک جهان است و این بازار
با رشد ساالنه حدود  %4می رود تا رفته رفته شرایط تولید
در صنعت نساجی و پوشاک جهان را دگرگون نماید .این
مهم بیانگر تخصصی شدن تولید منسوجات فنی در
مصارف عمومی است و باید مورد توجه تولیدکنندگان
سنتی و افرادی که در بازارهای محلی فعال هستند واقع
گردد چرا که بقای کسب و کار ایشان در آینده منوط
به تخصصی شدن و استفاده از فناوری های نوین در
محصوالتشان خواهد بود.
حضور جدی حوزه هوافضا ،معماری مدرن ،ساخت
و سازهای شهری جدید و منسوجات مورد استفاده
خودرو نیز یکی دیگر از زمینه های بسیار مهم تکنیکال
تکستایل  2019بود که مخاطبان بسیاری را نیز به خود
جلب نمود.
وجود جلسات سخنرانی متعدد و تشکیل فرومهـــای

گـــزارش
تخصصی با حضور کارشناسان زبده حوزه منسوجات فنی
زمینه هدایت سرمایه گذاران و پژوهشگران را به بخش
های جدید صنعت نساجی و پوشاک فراهم می نمود و
عالوه بر آن پنل های تخصصی که توسط شرکتهای
حاضر در نمایشگاه در محل برگزاری نشست های
نمایشگاه برگزار می شد امکان بررسی دقیق و سریع
فناوری های مختلف را در مقیاس صمیمی و تجاری
مهیا می ساخت؛ فضایی ویژه که کمتر در نمایشگاههای
نساجی و پوشاک جهان دیده می شود.
از جمله تکنولوژیهای تجاریســازی شده جذاب در
این نمایشگاه رونمایی از منسوجات با قابلیت نوردهی،
تولید حرارت ،جذب امواج ،شارژگوشی موبایل و پخش
موسیقی بود که برای اولین بار در این نمایشگاه عرضه
شدند.
ارائه نرم افزارهای تخصصی در حوزه طراحی لباس و
تولید سریع بر اساس سفارش مشتری از دیگر بخشهای
جذاب نمایشگاه امسال بود».کیمونوی خودت را طراحی
کن» شعار یکی از شرکتهای تولیدکننده نرم افزار
طراحی لباس و خدمات تولید البسه بود که با استفاده
از دیتابیس پارچه و سایزبندی توانمندی که داشت
امکان سفارش دهی با استفاره از یک اپلیکیشن راتوسط
مشتریان مهیا می ساخت و مشتری پس از انتخاب طرح،
رنگ و جنس پارچه و با ارائه سایز خود در مدت زمان
بسیار کمی لباس خود را در آلمان تحویل میگرفت.
میکروفکتوری ها یا ریزکارخانه ها نیز از دیگر
فعالیتهای منحصر به فرد تکنیکال تکستایل 2019
بود 5 .ریز کارخانه در این نمایشگاه حضور داشت و به
ارئه البسه اسپرت ،تولید کفش و تولید صندلی خودرو
و تجهیزات آن پرداختند .در واقع شرکتهای گربر،
جمینی و فاف ارائه دهنده جذابترین ریزکارخانهها در
این نمایشگاه بودند و با ارائه روشهای تولید هوشمند
تالش نمودند تا در فضای محدود نمایشگاه کارکرد
صحیح و سریع این واحدهای تولیدی نسل جدید را به
بازدیدکنندگان نمایش دهند.
بــرگزاری مسابقه دانشجویی طراحی ساختمانهــا
و ابنیه خالقانه با استفاده از منسوجات نیز که با شعار
«منسوجات برای ساختمانهای جدید» اجرا شد با استقبال
زیاد بازدیدکنندگان همراه بود.
اختصاص طبقه سوم سالن  4به ارائه آخرین دستاوردهای
تحقیقاتی در حوزههای حمل و نقل ،سالمت ،پزشکی و
فشن مدرن نیز مخاطبان خاص خود را داشت.
نمایش سازههای پارچــهای و رونمــایی از محصوالت
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مختلف حوزه معماری -نساجی از جذاب ترین
دستاودرهای نمایشگاه امسال بود که حاصل همکاری
مطلوب دانشگاههای آخن و موسسه تکنولوژی
نساجی( )ITAبود و تولید سازه های سبک ،منعطف و
مقاوم را برای نسل های بعدی بشر را نشان می داد.
ارائــه دســتگاه بافندگــی عریــض شــرکت پیکانــل
بــرای بافــت پارچــه هــای ســنگین ،منســوجات
کشــاورزی ،بســتر موکــت تافتینــگ و پارچــه هــای
مــورد اســتفاده در صنعــت کوتینــگ از دیگــر تحوالت
حــوزه تکنولــوژی منســوجات فنــی بــود.
 SAFمخفف  Super Absorbent Fabricاست.
شرکت  Technical Absorbentکه از مهمتــــرین
تولیدکنندگان این نوع منسوجات است نیز آخرین
دستاوردهای خود را در این بخش به نمایش گذاشت.
ارائه دستگاههای مدرن دوخت اولتراسونیک هم
توانست زمینه تولید البسه بدون استفاده از نخ دوخت
را در سطحی حرفـــهای و مورد قبـــول نمایش دهد.
شرکت  Herrman Ultraschallبا ارائه این دستــگاه
زمینه تولید انواع البسه مورد استفاره در پوشاک و صنعت
بستهبندی را از منسوجات بی بافت فراهم نمــــود و با
شعار  7مرحله تا تولیدی مطلوب به رونمایی از آخرین
تکنولوژی خود پرداخت.
شرکتهای مانفورست ،بروکنر ،اورلیکن ،تروشلرو پلیوا
نیز به ارائه آخرن دستاوردهای تکنولوژی خود در تولید
منسوجات فنی پرداختند.
حضـور جـدی انجمـن هـای صنعـت نسـاجی اروپـا و
آسـیا در ایـن رویـداد از دیگر نکات چشـمگیر تکنیکال
تسـکتایل  2019بـود .انجمن ماشـین سـازی نسـاجی
آلمان(،)VDMAانجمــــن ماشینســــازی نساجی
انگلس�تان EurATex (BTMA(،انجمـن سـازندگان
ماشـینآالت دوخـت ژاپـن ( )JASMAو همچنیـن
مراکز بزرگ تحقیقاتی -دانشـگاهی نسـاجی جهان در
آلمـان ،انگلسـتان ،ژاپـن ،کـره ،آمریکا و هنـد از جمله
مجموعههـای سیاسـتگذاری حاضـر در ایـن رویـداد
بودند.
برای اولین بار در تاریخ نمایشگاههای تکنیکال تکستایل
و تکس پروسس ،یک سالن مشتریک به دو نمایشگاه
اختصاص یافت و شرکتهای که خدمات مرتبط با هر
دو نمایشگاه را ارائه مینمودند در آن حضور یافتند.
 Tex process2019نیز همچون تکنیکال تکستایل
 2019از استقبال خوبی برخوردار بود و  310کمپانی از
 35کشور در آن حضور داشتند .ارائه آخرین دستاوردهای
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حوزه تولید پوشاک و دوخت از اهداف اصلی این
نمایشگاه بود.
اتوماسـیون تولیـد ،افزایـش هـر چـه بیشـتر سـرعت
و دقـت و همچنیـن تولیـد منعطـف محصـوالت بـا
اسـتفاده از نـرم افزارهـای و اپلیکیشـنهای مختلف از
دسـتاوردهای نمایشـگاه امسـال بـود.
اسـتفاره از نـرم افزارهـای طراحـی لبـاس بـا قابلیـت
اسـتفاده همزمـان از نظـرات چنـد طـراح و کاربـر در
کشـورهای مختلـف ،نمایش دیجیتال لباس و اسـتفاره
از نرمافـزار بـرای ایجـاد شـو زنـده لبـاس از دیگـر
بخشهـای مهـم ایـن نمایشـگاه بـود.
وجـود رباتهـای مختلف بـرای تولید لباس و اسـتفاره
از هـوش مصنوعـی در خطـوط تولیـد لبـاس توسـط
شـرکتهای گربـر و فـاف از بخشهـای پرمخاطـب
نمایشـگاه امسـال بـه شـمار میآمد.
ارائـه ماشـین دوخت بـا قابلیت چاپ رنگ بـر روی نخ
دوخـت و اسـتفاره از یـک بوبیـن بـرای تولیـد لباس با
رنگهـای مختلـف توسـط شـرکت  Coloreelنیـز از
نوآوریهـای مهم امسـال بود .این شـرکت با شـعار یک
سـرنخ بـرای دوخـت بـدون محدودیـت مشـکل الزام
هـم رنگـی نخ دوخـت و پارچه را برطرف نموده اسـت.
ارائـه دسـتگاههای چـاپ دیجیتال با قابلیت چاپ سـه
بعدی بر روی منسـوجات و همچنیـن تبدیل واحدهای
چـاپ بـه ریـز کارخانـه نیـز از دیگـر دسـتاوردهای
تکـس پروسـس به شـمار میآمـد .شـرکت mimaki
بـا ارائـه آخرین فنـاوری خـود در حوزه چـاپ دیجیتال
و ایجـاد یـک میکـرو فکتـوری در نمایشـگاه امسـال
کوشـید تـا نظـر مخاطبـان را بیـش از پیـش جلـب
نمایـد .دوختهـای صنعتـی نیـز بیـش از دوره قبل به
چشـم می آمـد و رونمایی از چـرخ  DELTAکه دارای
قابلیتهـای متعـددی در حـوزه دوخت لباس اسـت از
جملـه ایـن مـوارد به شـمار مـی آید.
شرکت  brotherنیز محصوالت جدیدی را به این
رویداد آورده بود و با شعار «شریک تجاری شما برای
تولیدی هوشمندانه» به ارائه آخرین فناوری خود برای
دوخت اتوماتیک پارچه های باریک پرداخت.
تکس پروشش  2019نیز با شعار لباس نسل جدید و
با هدف افزایش سرعت و دقت تولید با ارائه آخرین
دستاوردهای خود در زمینه ماشین آالت دوخت صنعتی،
ربات های صنعت پوشاک و ریزکارخانه های مدرن به
کار خود پایان داد.
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ضیـافت افطاری جامعـه متخصصیـن نسـاجی ایــران

مقـالـه

مــروری بــر پـارچــه مخمــل
مهناز طالبی ،کارشناسی دانشگاه الزهرا ،کارشناسی ارشد دانشگاه هنر و معماری پارس

چکیده
در این مقاله کوششی هدفمند برای بررسی یکی از محصوالت نساجی به نام مخمل پرداخته شده است،
در متون تاریخی که به عنوان یک محصول لوکس و از مجللترین منسوجات بوده وامروزه نیزبا پیشرفت
تکنولوژی نمونه های مدرنی از آن بهعنوان شبه مخمل تولید شده است ،با توجه به محدود بودن تولید این
محصول ،روشهای کاربردی و پروسه بافت و رنگرزی آن نیز محدود است .مخمل،پارچهای ابریشمی یا
پنبه ای ویا ریون ریز بافتی است ،با پرزهای کوتاه که از طریق بردن نخهاي تار روی پود و بریدن حلقه
های حاصله درست میشود .امروز با درست شدن الیاف مصنوعی همچون اکریلیک و پلی استر و،...
مخمل هایی از این جنس نیز تولیدشده است .درصنعت مد و پوشاک به دلیل سیاست تنوع در محصول،
استفاده از مخمل جایگاه خود را دارد .از این پارچه برای لباس های مردانه و زنانه،کت و دامن ،لباس شب،
پرده و مبلمان استفاده میشود .استفاده از رنگ در مخمل نقش بسازایی را در نمود و جلوه آن ایفا ميكند.
تاللو وشفافیت رنگ ویا مات بودن کامال بر ویژگی کاربردی مخمل نقش دارد .رنگرزی مخمل بسته به
نوع وجنس الیاف آن متفاوت است .همچنینميتوانددر مراحل مختلف تولید اعم از الیاف-نخ و پارچه رنگ
پذیر باشد.این مقاله به روش بررسی و تحقیق نگارش شده است.
کلمات کلیدی،:مخمل ،رنگرزی مخمل ،محصول لوکس نساجی ،تار و پود و خواب

مقدمه
مخمـل یکـی از محصـوالت لوکـس و مجلل صنعت نسـاجی اسـت
کـه از قدیـم مـورد پسـند طبقات مرفـه جامعه بوده اسـت ،از گذشـته
تـا کنون به واسـطه پیشـرفتهای صنایع نسـاجی ،ایـن محصول نیز
انـواع مختلفی پیدا کردهاسـت کـه هرکدام ویژگیهـای مخصوص به
خـود را دارنـد .امـروزه به لطـف مواد بشرسـاخت ،محصوالتی مشـابه
مخمـل نیـز تولیـد میشـود کـه ازنظـر نما و شـکل ظاهـری مخمل
اسـت ولـی خواص مخمـل را ندارد .البته اکثر شـبه مخملهـا در امور
تزئینـات و یـا بسـتهبندی مصرف میشـوند .پروسـه رنگـرزی مخمل
شـبیه بـه دیگر منسـوجات اسـت بـا ایـن تفاوت کـه بدلیل حسـاس
بـودن پرزهـای خـاب با احتیـاط بیشـتری در ماشـین آالت رنگرزی با
آن برخـورد میشـود.تکمیل مخمـل دارای پروسـه خاصـی اسـت که
ایـن مسـئله نیز بسـته به الیـاف مـورد اسـتفاده درمخمـل وهمچنین

بـه روش بافـت آن متغیـر اسـت .هـدف از بررسـی مخمـل و مروری
بـر تاریخچـه مخملبافیونیز بررسـی روشهای تولیـد آن درقدیم،این
اسـت کـه بتـوان شـکوه و جلال مخمـل را مجـددا بـه این منسـوج
زیبـا بازگرداند.
مخمل چیست؟
چنانکـه در متـون تاریخی و جغرافیایی به نوعـی پارچه به نام «کمخا»
اشـاره شـده کـه بـا در نظـر گرفتن معنـای آن همـان پارچـه مخمل
میباشـد .در لغـت نامـه دهخـدا در مـورد کمخـا چنیـن آمدهاسـت:
«کمخـا پارچـه منقشـی را گویند کـه به الـوان مختلف بافته باشـند و
مخفف کم خواب اسـت ».از این رو مشـخص میشـود کـه این پارچه
کـم خواب اسـت و خواب داشـتن مخصـوص پارچه مخمل اسـت که
پرزهـای آن بـه یـک طرف خـواب دارند.
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شکل-1-قطعه مخمل ابریشمی ؛ آغاز قرن  17میالدی ؛ ایران

مخمل پارچهاي است ابریشمی  ،که روی آن کرکدار و پوشیده از
پرزهای کوتاه و چیدهشده و براق و صاف و نرم است و پشتش ساده
بافتمیباشد .ممکن است تار و پود و پرز همه از ابریشم باشند و یا این که
فقط پرزهای آن ابریشمی و تار و پود که بافت زمینه را تشکیل میدهد،
پنبه ای و یا کتانی باشد( .در اصل پرزها از جنس ابریشم هستند اما
امروزه از پنبه و الیاف مصنوعی برای پرز استفاده میکنند ).پرزها به تار
پارچه زده میشوند.
از این پارچه برای لباس های مردانه و زنانه  ،کت و دامن  ،لباس شب ،
پرده  ،مبلمان استفاده میشود.
مشخصه پارچه مخمل ،روش بافت آن است :
• پارچه را به صورت دوال میبافند به طوری که روی هر دو پارچه
روبروی هم و نخ پرز تار بین هر دو پارچه قرار گیرد .نخ پرزها با تیغه
چاقویی که دارای حرکات متناوب است و پس و پیش میرود  ،بر
روی دستگاه بافندگی چیده شده و دوالیه پارچه مخمل از یکدیگر جدا
میشوند.
• پرزهای تار بر روی سیم های جدا کننده باال میآید و به همان روش
،پودگذاری در جای خود گذارده میشوند و سپس در حالی که سیم ها
به عقب کشیده میشوند  ،پرزهای تار بریده میشوند.
تاریخچه مخمل بافی
تاریـخ واقعـی مخملبافـی در پـرده ابهـام اسـت .قدیمیتریـن
مخمـل ایرانـی شـناخته شـده در موزه هنرهـای تزئینی پاریس اسـت

وکارشناسـان ،زمـان یافت آن را از سـده دوازدهم یـا پانزدهم میالدی
معیـن کـرده اند،این پارچه نفیـس در قرن شـانزدهم از جمله صادرات
مهـم ایـران بـه شـمار میرفتـه اسـت.برخی محقّقین،آغـاز پیدایـش
مخمـل را بـه قـرون اولیـه اسلامی نسـبت میدهنـد .برخـی نیـز
معتقدندمخملبافـی کـم و بیـش در یـک زمـان در ایـران و چیـن و
ایتالیـا تکامل یافـت (قرن یازدهم هــ.ق) .از مراکز عمـده مخملبافی
در ایـران در سـدههای گذشـته مـی تـوان بـه کاشـان ،یـزد ،اصفهان،
تبریـز ،مشـهد و هـرات اشـاره کـرد کـه یـزد از نظـر تولیـد مخمل بر
همـه پیشـی داشتهاسـت.
به طور کلی می توان گفت طراحی پارچه در ایران در دوره سلجوقی
جنبه ظرافت هنری پیدا کردهاست ،زیرا با عوامل سنتی نقاشی ایران
درآمیخته ،ضمن این که در دوره مغول با هنر نقاشی چینی و در دوره
صفوی با ذوق هنرمندان ایرانی تلطیف شد و شاهکارهایی بی نظیری
را به وجود آورد .نفیسترین پاره دستبافت ایرانی که علت تمایز آن با
سایر دست بافت ها در طرح زیبا و رنگارنگ ،مواد مرغوب و پیچیدگی
در روش بافت است ،مخمل بودهاست.
در دوره ایلخانیان(از  1258تا  1336میالدی) مرکز تهیه کمخا شهرنیشابور بود .چنانکه «ابن بطوطه» به آن اشاره کرده است ،این پارچه به
هندوستان صادر میگردیده.
در دوره تیموریان (از  1369تا  1500میالدی) پارچههای مخملبه صورت مخمل پرزدار و مخمل کم پرز تولید میشد و بافتن انواع
پارچههای مخمل عالی رواج داشته است .این صنعت در این دوره به

مقـالـه

شکل -2-کاله شکار؛ جنس :مخمل ،نخ نقره ،چرم ؛ ساخته شده در ایران ؛  1700میالدی

شهرهایی مثل اصفهان و تبریز وارد شده و رونق گرفته است .ورود
مخمل بافی به حوزه ی شهرستان کاشان کنونی را از این دوره میدانند.
در دوره صفویـان ( 1503تـا  1736میلادی) در اصفهان کارگاههایمخمل بافی بسـیاری تاسـیس شـد و اسـتادان ماهری در این صنعت
تربیـت شـدند .از ایـن جمله «غیـاث الدین نقـش بند» اسـت که اهل
یـزد بـود و توانسـت بـا هنر خود بـه دربار صفوی نیـز راه یابـد .در این
دوره مخملهايمنقـوش بـا ُپـرز یکدسـت و گاه مخمل برجسـته با تار
و پـودی از طلا و نقـره بافته میشـد .مخمـل بافی نیـز در كنار دیگر
صنایع نسـاجی در این دوره بیش از پیش شـکوفا شـد و پیشـرفتهای
چشـمگیری در نـوع بافـت ،رنگآمیزی و طرح و نقـش آن بوجود آمد.
شـکل-1-یک قطعـه مخمل ابریشـمی منقـوش مربوط بـه آغاز قرن
 17میلادی ایـران را نشـان میدهد.
از آنجایـی کـه پارچـه مخمـل دارای انـواع مختلـف بـوده و بـه لحاظ
طـرح و نقشـه بسـیار متنـوع میباشـد ،لـذا بـا گسـترش این هنـر در
جامعـه از مخمـل در البسـه و دیگـر لـوازم زندگی مانند لبـاس عروس
 ،روتختـی  ،سـجاده ،کـت و عبا ،پـرده و رویه مبل و صندلی اسـتفاده
گردیـده .در زمـان صفـوی مخملهـای منقـوش بسـیار بـا ارزش و
گرانبهایـی تولیـد شـد کـه بیشـتر آنها بـه عنـوان هدایای پادشـاهان
صفـوی برای پادشـاهان اروپا فرسـتاده میشـد .شـکل -2-یک کاله
شـکار جنـس :مخمـل ،نخ نقـره ،چرم؛ سـاخته شـده در ایـران مربوط
بـه قـرن  1700میالدی اسـت
در دوره قاجـار (از  1779تـا  1952میلادی) مخملهايابریشـمی
ممتـازی در کاشـان و آران و بیـدگل تولید میشـد که به آن «حسـین

شکل-3-کت مخمل زنانه؛ دوره قاجار

قلـی خانـی» گفتـه میشـد .مخمـل ایرانـی از بهترین پارچههـای آن
زمـان بـود و هـم اکنون نمونه هـای آن در مـوزه های سراسـر جهان
یافـت میشود.شـکل-3-کت مخمـل زنانـه مربـوط بـه دوره قاجار را
نشـان میدهـد .در ایـن دوره  42نـوع پارچه از جملـه زربافت ،مخمل،
اطلـس و حریردرکاشـان تولید میشـد.
مخمل نیز به سرنوشت دیگر پارچههای سنتی ایران دچارشد و به اسارت
ماشین و دستگاههای اتوماتیک درآمد .امروزه خبری از کارگاههای
مخمل بافی نیست و به ندرت می توان در خاطرات مردان و زنان
کهنسال خاطرهای از آن یافت.
از آخرین هنرمندان وبازماندگان مخمل بافی سنتی ،سید خلیل یااهلل
است .ایشان پس از 30سال کار در کارخانجات مخمل کاشان وسالها کار
مخملبافی بصورت سنتی ،درحال حاضر در پژوهشکده هنرهای سنتی
به بافت مخمل سنتی مشغول است.
انواع مخمل در قدیم
پارچه مخمل از لحاظ نوع خواب ،دو نوع است:
• مخمل یک رو
• مخمل دو رو یا دو طرف خواب که هر دو طرف آن پرزدار است.
به طور کلی دو نوع مخمل از لحاظ بافت وجود دارد:
• مخمل برجسته  :در کارگاه های خاصی تولید میشود و زمینه ای
مثل گلیم و بخشی برجسته مثل فرش دارد و قسمتی از آن پرزدار و
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قسمتی دیگر ساده بافتهمیشود.
• مخمل ساده  :مخمل ساده نیز سراسر دارای پرز است.
از لحاظ نقش نیز مخمل دارای دو نوع است:
• یکی مانند فرش نقش کشیده شود و بافنده طبق نقشه آن را می
بافد ،مانند نقوش انساني ،هندسی ،اسلیمی ،خطاطی و مناظر طبیعت
• دیگری با ابزار سادهای به نام مشته بر روی مخمل ساده نقوش
هندسی ،مانند نیم دایره یا تمام دایره یا شبیه به آن ایجاد میکنند.
بافت مخمل به دو روش مخمل ساده و مخمل نقش برجسته از طریق
دستگاه نساجی انجام میشود .هنرمندان برای تولید این پارچه از ابریشم
طبیعی استفاده كرده و نقش های اصیل و سنتی به وجود میآورند .در
بافت مخمل ،تار یا چله به كار رفته كه تولید پرز یا نقش می كند و
همينطور چنانچه پارچه مخمل دارای نقوش برجسته باشد ،از ارزش
باالتری برخوردار است.
انواع مخملهاي متداول عبارتند از :مخمل کبریتي ،مخمل بقیرا ،مخمل
پانی ،مخمل پودی یا نخي ،مخمل کراش ،مخمل گلدار و مخمل نکری.
مخمل بقیرا -نوعی از مخمل است که پرزهای آن بریده نشده و نرم
و زمینه بافت آن کمی خشن و هر دو یک رنگ است .روی پارچه رابه
رزین سنتیک و یامواد شیمیایی دیگرتکمیل میکنند و به پرزها قابلیت
ارتجاعی و جهندگی میدهند .از این نوع مخمل برای لباس شب و
اشارپ (سالی برای پیچیدن دور شانه ها ) استفاده میشود.
مخمل پانی-پانی از واژه ای فرانسوی به معنی پلوش (پرز) مشتق
شده است .مخملی سبک با سطحی براق و شفاف است که پرزها صاف
و در یک جهت قرار ميگيرند و با غلتک های سنگین کوبیده میشود.
این پارچه دارای قابلیت کشسانی نیز میباشد .امروزه آن را با طرح های
چاپی و یا با رنگ ساده تولید میکنند.
در اصل زمینه پارچه از ابریشـم و پرزها از پشـم بوده اسـت که امروزه
از ریـون نیـز اسـتفاده میشـود .ایـن پارچـه تـا قرون وسـطی بسـیار

معـروف بـوده و بهتریـن نـوع آن در ایتالیـا و (بعد از مدتی) در فرانسـه
تولیـد میشـود .در سـال  1667میلادی ،پاریـس مرکـز تولید مخمل
پانـی بـوده اسـت .از ایـن پارچه برای لباس شـب و نيـز کاله خانم ها
اسـتفاده میشود.
مخمل پودی (نخی) -این نوع مخمل از پنبه یا الیاف مصنوعی تهیه
میشود و مانند مخمل کبریتی دارای پرزهای بریده شده و کوتاه است که
تمام سطح پارچه را به طور کامل میپوشاند .بافت زمینه ممکن است تافته
باشد .مخمل نخی و ابریشمی نه تنها در الیاف  ،بلکه در ساختمان بافت نیز
با یکدیگر متفاوتند .برای مخمل ابریشمی پرزها بر تار و برای مخمل نخی
پرزها بر پود زده میشوند .در طول جنگ جهانی دوم که تقاضا برای مخمل
ابریشمی زیاد گردید ،مخمل نخی را با الیاف پنبه در دستگاه های بافندگی
مخمل ابریشمی و با روش سیم های جدا کننده تولید کردند که این نوع
مخمل نخی در واقع با مخملهاي پودی نخی کامال متفاوت است .نخ های
پود از نوع شانه شده و با پیچ و تاب کم است که نرمی خاصی به آن میدهد
و معموال از استایپل بلند پنبه تهیه میشوند.
مخمل نخی و کبریتی در ترتیب موج زدن و قرار گرفتن پرزهای پودی
متفاوتند؛ به طوری که پراکندگی پرزهای پودی تا آنجا که ممکن است
منظم میگردد و باید در یک گروه از نخ های تار که از راه راه عمودی
با پرز چیده ،تشکیل و بافته میشود قرار گیرد.
مخمل کبریتی -نام این پارچه احتماال از واژه فرانسوی Cordeduroi

به معنی طناب پادشاه گرفتهشده است .بافت آن راه راه ( باریک یا پهن )
شبیه به کبریت است .پارچهاي محکم و بادوام است  ،زمینه بافت آن از
نخ پنبه (می تواند از نوع تافته نیز باشد) و خطوط عمودی آن از پرزهای
چیده شدهاستکه به وسیله سیستم اضافی نخهاي پود تشکیل میشود.
پرزها معموال پنبهایست ،گرچه در بعضی مواقع از الیاف مصنوعی نیز
استفاده میشود .از این پارچه برای لباس بچه ها ،کت دامن و شلوار
استفاده میشود.
مخمل کراش -در این نوع مخمل پرزها در یک یا چند جهت به
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صورت صاف پرس میشوند تا ظاهری با درخشندگی غیر ثابت به
پارچه بدهند.
مخمل گلدار -این پارچه دارای خطوط راه راه با حالتی ابریشمی است
و برای لباس بچه ها و لباسهای مهمانی مورد استفاده قرار ميگيرد.
مخمل نکری -در این نوع مخمل زمینه با یک رنگ و پرزها با
رنگی دیگر بافتهمیشوند و ظاهری قوس و قزحی به پارچه میبخشند.
در زمان ناصرالدین شاه قاجار ،بانوان از این پارچه برای دوخت شلیته
استفاده میکردند.
مخملهای تولید شده امروزی بسته به روش تولید به
بخشهای زیر تقسیم میشوند:
مخمل تاری پودی Weaving
ازمعروفترین تکنولوژیهای بافت این نوع مخمل ،از سه چله استفاده
میشود؛ دو چله بعنوان تار و یک چله بعنوان خواب بکار میرود .درهنگام
بافت دو الیه مخمل پس از هر رج پود گذاری ،یک ردیف نخ از چله
دوم درمیان دو چله بافت قرار ميگيرد ،پس از اتمام بافت یک تیغ ،پرز
را از وسط جدا کرده و دو رول مخمل از یک ماشین مخمل بافت خارج
میشود(فیس تو فیس).
در تکنولوژی دیگر این نوع مخمل ،روش تکبافت نیز وجود دارد .یعنی
پارچه بصورت یکرو بافت میشود و خواب پرز بر روی یک بستر زده
میشود .شبیه به تکنولوژی بافت حوله.
در بافت این نوع مخملها دو مدل گره خاب وجود دارد:
V
نخهايی با ضریب اصطکاک باال این مدل گره خاب را دارند ،مانند :پنبه،پشم (..الیاف طبیعی) معموال به مخمل ونوس معروف هستند ،درگیری
الیاف آنها باالست ،درصورتیکه عملیات رنگرزی بر روی این پارچه انجام
شود درهمرفتگی و استحکام بیشتر میشود.
W
 این مدل گره خاب برای الیاف مصنوعی که ضریب اصطکاککمتری دارند ،در نظر گرفته شدهاستتا درگیری را بیشتر کند و حتی
برای استحکام بیشتر در پشت برخی ازاین مخملها از چسب التکس
استفاده میشود.
مخمل حلقوی Knitting:
تکنولوژی این نوع بافت با استفاده از تکنیک اتصاالت حلقه هاست،
بسته به روش اتصال حلقه ها به دو گروه تبدیل میشود:
الف -مخمل حلقوی تاری :این نوع مخمل به دو گروه مخمل مجعد و
مخمل بریده یا دو پارچهای تقسیم میشود:
مخمــل مجعــد :روی آن ماننــد پارچــه حولــه ای برجســتگیهای

گــرهای داشــته و یــا بــه عبــارت دیگــر شــامل نخهــاي مجعــد و یــا
بوکلــه ای میباشــد کــه از نرمــی و جــای خاصــی برخوردارنبــوده
و رنگــی مــات دارد.
مخمل بریده  :سطح روی آن از پرزهای مقطع کوتاه که ارتفاع آنها
مساوی یکدیگرند پوشیدهشده و دارای رنگهای براق و شفاف است.
ب  -مخمل حلقوی پودی (گردبافت):
پارچهاي که پود آن ،هم زمینه مخمل را بافته و هم در قسمتهای مواج
خود،کرک مخمل را بوجود می آورد .در نتیجه ،قسمتهای مواج پود،
بعدا از وسط بریده شده و تشکیل پرز ميدهد ،مخمل پودی با یک نوع
تار و برچسب نقشه با یک یا چند پود کار ميكند.
الف -درصورتی که با یک پود بافته شود در قسمتی از پود نقشه زمینه
را بافته و در جهت امتداد خود در نقاطی که مواج میشود(پس از برش)
اثر پرز مخمل را ایجاد ميكند.
ب -چنانچه با دو پود یا بیشتر بافته شود ،یکی از پودها زمینه و دیگری
که مواج است،کرک مخمل را می بافد.
مخمل پودی برحسب ترسیم نقشه ،بردو نوع است:
)1نقشه صاف :برای زمینه نقشههای صاف ،از نقشه تافته استفاده
میشود.
)2نقشه متقاطع :برای ترسیم زمینه نقشههای متقاطع ،سرژه سه و چهار
مورد استفاده قرار ميگيرد.
* مخمل مصنوعی :شبه مخملی است که بوسیله چاپ کردن روی
پارچههای ساده بوجود می آید واصطالحا در بازار به پارچه مخملی
معروف شده است .دراصل این پارچه پرزدار ،مخمل نیست.این نوع
شبه مخمل توسط یک دستگاه الکتروستات انجام میشود و بجای
اینکه الیاف بهدور نخهاي تار بسته ویا پیچیده شوند ،روی سطح پارچه
پاشیده شده،کنار هم قرار میگیرند و به کمک یک پرنسیب بسیار
ساده الکتریسیته ساکن (خاصیت پولکها) نظم و ترتیب زیبایی به خود
میگیرند ،که در نتیجه سطح پارچه از یک قشر الیاف ایستاده رنگی
پوشیده شده و به صورت بهترین مخملها تجلی ميكند.
در ایـن روش مـی تـوان علاوه بر مخمل سـاده ،مخمل گلـدار یا گل
برجسـته نیـز تولید کرد.با کمـک این روش  ،می توان روی هر جسـم
ویاهرسـطح تخـت یا کـروی با جنسـیت های متفـاوت اعـم از پارچه
،فیبر،مقـوا ،تخته،حلبـی را بـا الیـاف مخصوص فلوک پوشـانده و یک
سـطح مخملی ایجـاد نمود.
* مخمل شانل  :این کاال نیز به نام مخمل مزین شدهاستدرصورتی
که بافت خاصی شبیه به مخمل ندارد .ویژگی مخملی شدن این منسوج،
در نوع نخ مورد استفاده در بافت آن است .در هنگام تولید نخ ،با کمک
الیاف خاصی روی آن پرزهایی مخمل گونه میتابند ،این نوع نخ با بافت
ساده تولید منسوجی مخمل مانند را ميكند .البته از نظر زیبایی و افکت،
جلوهای زیبا دارد ولی نمیتواند با مخمل در دوام و سایش رقابت کند.
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رنگرزی مخمل تاری پودی
رنگرزی مخمل با الیاف پنبه ،ابریشم و ویسکوز ،شرایط رنگرزی الیاف
طبیعی را دارد و معموال با رنگهای راکتیو و خمی طبق رنگرزی
منسوجات مختلف انجام میشود.
رنگرزی مخمل بسته به نوع وجنس الیاف آن متفاوت است ،همچنین
ميتواند در مراحل مختلف تولید ،رنگرزی انجام شود.
رنگرزی مخمل با الیاف پلی استر درجه حرارت  85الی 130درجه و با
رنگهای دیسپرس صورت ميگيرد.
در ایـن دمـا سـاختمان مولکولـی منفصـل میشـود و رنـگ وارد
سـاختمان مولکولـی شـده ،کمکم حـرارت پایین میآیـد و رنگ داخل
مولکـول قفـل میشـود.
رنگرزی مخمل با الیاف خاب اکریلیک ،بصورت بازی انجام شده و
در حالت رول صورت ميگيرد؛ البته میتوان اکریلیک را با رنگزاهای
طبیعی نیز رنگرزی کرد ،رنگرزی اکریلیک با رنگینه های طبیعی
اسپرک ،قرمزدانه و پوست گردو در حضور دندانههای زاج سفید و دی
کروماتپتاسیم به روشهای پیش دندانه ،همزمان و پس دندانه و میزان
رمق کشی و جذب رنگ و خواص ثباتی این رنگینهها میباشد.
بدلیل آسیب پذیر بودن پارچه مخمل ماشین آالت رنگرزی آن نیز
حساستر انتخاب میشود :معموال عملیات رنگرزی پارچه مخمل،
درماشین ژیگر یا اتوکالو دو طرفه انجام میشود.
رنگرزی در مرحله الیاف
در این مرحله الیاف مختلف درتناژ باال قابلیت ترکیب و رنگ را دارند،
رنگرزی در این مرحله یکنواختی مناسبی را در تمام پارتها بوجود
میآورد .برخی از مخملها نظیر مخمل اکریلیک ،اغلب به سفارش
مشتری در مرحله تبدیل الیاف به نخ ،رنگ میشوند؛ درتولید ،مخملهاي
ی پودی ميتوانند چنین رنگ پذیریاي داشته باشند.
تار 
در رنگرزی منسوجات پلیاستر ،معموال نایکنواختی پیش می آید .باال
بردن حرارت در هنگام رنگرزی پلی استر ،باید به تدریج با شدت جهت
بیشترشدن ،بازدهی و یکنواختی  ،بهتر است در مرحله الیاف رنگرزی
صورت بگیرد.
رنگرزی در مرحله نخ
بعـد از تولیـد نخ نیز میتـوان آن را رنگ کـرد ،در چنین حالتی معموال
رنگـرزی در دسـتگاه کندایـی انجـام میشـود .روش رنگـرزی نـخ بر
روی بوبیـن بدیـن صـورت اسـت کـه ابتـدا نـخ ،شـل پیـچ میشـود
،بـرروی ایـن دوکهـا تـوری خـاص قـرار ميگيـرد تارنـگ اجـازه
پیـدا کنـد از البلای دوکهـای شلشـده رد شـود؛ مثـل اتـو کالو از
دوطـرف ،رنـگ پمـپ میشـود.
در رنگـرزی مخمـل از ایـن روش هم بسـیار اسـتفاده میشـود .چون
مخمـل از سـه بخـش تـار ،پـود و خـاب تشـکیل شدهاسـت ،میتوان
هرکـدام از ایـن سـه بخـش را در این مرحلـه یعنی مرحله نـخ قبل از

بافـت ،رنـگ کرد.
یکی از مشخصههای مخمل تاری پودی در شرکت مخمل کاشان به
روش پلوش یا ونوس در قدیم این بود که تمام نخهاي تار و پود را به
رنگ صورتی مایل به کرم رنگ میکردند ولی نخ خاب متغیر و الوان
رنگ میشد.
رنگرزی در مرحله پارچه
برخی از مخمل هایی که در بخشهای مختلف خود الیاف یکسان دارند
و یا اینکه همرنگ شدن تار و پود و خاب مهم است ،در مرحله پس از
بافت ،عملیات رنگرزی بر روی آنها انجام میشود.
بطور کلی مخمل نیز مانند سایر منسوجات متناسب با جنس لیف خود
رنگپذیر میشود؛ الیاف طبیعی متناسب با آب دوست بودن و الیاف غیر
طبیعی متناسب با آب گریز بودن.
تکمیل
پس از انجام رنگرزی ،مراحل تکمیل متناسب با جنس مخمل انجام
میشود .الیاف پلی استر پس از براشینگ و گلس مرتب میشوند وحتی
ميتوانند در این مرحله با کمک امباس یا چاپ نقش دار شوند.
در مرحله تکمیل ،الیاف اکریلیک براشینگ انجام میشود.
نتیجه گیری
بافت مخمل و ابتکار نوع آوری در تولید انواع آن ،از نشانه های توانمند
بودن صنعت نساجی است و با خود ،هنر یک جامعه اصیل را به نمایش
میگذارد .شاید در طی دورههای مختلف با ظهور تکنولوژی های جدید
،تغییراتی در نحوه تولید و رنگرزی آن بوجود آمده است ولی مخمل
همچنان نماد تجمل و لوکس بودن است.
امروزه صنایع نساجی با استفاده از تجربیات گذشتگان و تکنولوزی
روزميتواند نمونه هایی از این سمبل اصالت را تولید کرده و از زیبایی و
ارزش افزوده آن سود ببرد.
منابع
سیامک صالحی« ،کارشناس ارشد رنگرزی و تکمیل نساجی
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حمید مومنیان دکترای شیمی نساجی،استاد دانشگاه
بخش رنگرزی ،آزمایشگاه کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
حسین علی سلیمانی اشرفی کارشناس ارشد در زمینه بافت و تکمیل
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• اطالعات تماس
آدرس کارخانه رنگرزی و تکمیل :شهرک صنعتی ساالریه
کارخانه بافت :کیلومتر 9جاده مخصوص
دفتر مرکزی :خ انقالب ،خ مظفر جنوبی ،روبروی بیمارستان مدائن
تلفن66486141-3 :

شرکت الماس رنگ از سال  1380فعالیت
خود را در زمینه بافت ،رنگرزی و تکمیل آغاز
نموده است .این شرکت آماده ارائه کلیه
خدمات مربوط به رنگرزی و تکمیل انواع
پارچههای تخت و گردباف به مشتریان می
باشد.
شرکت الماس رنگ امید با استفاده از
تجهیزات و ماشینآالت به روز و همچنین
استفاده از مواد و رنگزاهای باکیفیت همواره
سعی در ارائه محصولی مطابق با استانداردها
و قابل قبول توسط مشتری را دارد.

