
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 (1400)سال    تولید پالسگزارش پروژه  

 

 پروژه تولید پالس 

 شوکت مداح تسهیلگر پروژه:  

 ریال    800.568.251هزینه پروژه:  

 خانه صنایع دستی هفت دست و کمک های متفرقه   حامی مالی:

  دسته تقسیم می های پشمی نیز خود به دو  پالس  شوند.  پارچه تولید می و که از نخ  پالس پارچه ای نوعی زیر انداز است

هم پودشان پشم    هایی که هم تار و   پود پشم بافته شده و دسته دیگر پالس   هایی که از تار پنبه و  شوند یک دسته پالس

 کنند. برای پود استفاده می  دور ریز از پارچه های ضایعاتی و ،های پارچه ای است ولی در پالس

کند، پروژه بافت پالس های    توانست برای عده ای از زنان روستایی ایجاد درآمد   1400یکی از کسب وکارهایی که در سال  

سپهر اجرا شد. به این منظور تفاهم نامه ای بین بنیاد سپهر   بنیاد  پارچه ای بود که با همکاری مشترک خانه هفت دست و 

پالس آماده و به خانه هفت دست تحویل داده شود. برای بافت    100پایان بهمن ماه  و خانه هفت دست منعقد شد که تا  

نفر از    57مد برای  درآاین پروژه باعث  ایجاد    .پالس، لباس های مستعمل از تهران و دیگر شهرستان ها تحویل گرفته شد

 ه تهران فرستاده شد.    تخته پالس آماده و ب 106زنان خانواده های روستایی گردید. در بهمن ماه تعداد  

  مهمویی،  ، محمدآباد پسکوه، کالته سعید  ،نوغاب پسکوه  روستاهایی که در این زمینه فعالیت داشتند عبارتند از: قومنجان،

 فلک  

 : تعداد روستاها و بافندگان پروژه پالس 57جدول شماره  

 حق الزحمه بافندگان 

 )ریال( 

تعداد پالس های  

 تولیدی 

 ردیف  نام روستا  بافندگان تعداد 

 1 قومنجان 16 30 107.302.670

 2 نوغاب پسکوه  16 30 114.673.320

 3 پسکوه آباد  محمد 4 19 75.983.270

 4 کالته سعید  2 7 21.076.700

 5 قاین  2 18 91.100.000

 6 مهمویی 2 1 3.163.050

 7 فلک 1 1 4.500.000

 جمع کل  43 106 417.799.010

 



 

 

 

 : مراحل چله کشی و بافت پالس 61تصاویر شماره  


