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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشر و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مورخ 

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  است تجار  و فناور 

نویس  پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایران  ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کنند  می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML) 2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و است
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قانون، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 تدوين استانداردکمیسیون فني 

  "هاويژگي –هاي پشمي دستباف فرش –کفپوش هاي نساجي " 

 )تجديد نظر اول (
 سمت و/ يانمايندگي : یسئر

 اهلل داد، رضا

 )کارشناس فرش دستبا (

 مرکزملی فرش ایران 

 

  :دبیر

 بابوریان، معصومه

 ارشد مهندسی نساجی( ی)کارشناس
 

 رضو اداره ک  استاندارد استان خراسان 
 

  )به ترتیب حرو  الفبا( :اعضا

 جمیله، آفاقی

 (مهندسی نساجی ی)کارشناس

 ایران پژواشگاه سازمان ملی استاندارد

 بابایی، محمدعلی

 )کارشناس فرش دستبا (

 رسمی دادگستر  ایران کارشناس

 رضا باغشنی، غحم

 )دیپلم(
 

 شرکت فرش دستبا  آستان قدس رضو 

  بزمی، احمد 

 )دیپلم(  

  شرکت فرش دستبا  صابر  و بزمی
 

 بهمنی، نسری  

 مهندسی نساجی( ی)کارشناس

 اداره ک  استاندارد استان خراسان رضو  

 

 پرده شناس،  مهد 

 مدیریت( یکارشناس)

 اتحادیه بافندگان فرش دستبا  استان خراسان رضو 

 

 رجبیان، ابوالفض 

 )کارشناس فرش دستبا (

 اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبا  

 رفتار ، مجتبی

 (فرش دستبا کارشناسی )

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضو   

 زنگویی، گلی

 مدیریت(کارشناسی ارشد )

 خراسان رضو  استان  تجارت معدن وعت، سازمان صن

 سواانگیر، مهد 

 ارشد مهندسی نساجی( ی)کارشناس

 ایرانانجم  علمی فرش 
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 ظهیر ، عبدالرضا

 ارشد مهندسی نساجی( ی)کارشناس

 مرکزملی فرش ایران 

 

 عابد، محمدرضا

 مدیریت(کارشناسی ارشد )

 شرکت سهامی فرش ایران

 عابدزاده عطار، حمید

 )دکتر  نساجی(

 مشهداسحمی واحددانشگاه آزاد 

 

 خواه، طیبهعافیت

 دیپلم فرش دستبا ( )فوق

 مشهدشرکت فرش زمرد

 زاده، محمدعباس

 )دکتر  آمار ریاضی(

 کارشناس

 وسیزاده، معباس

 (فرش دستبا  یکارشناس)

  مرکزملی فرش ایران

 

 فرشچی مقدم، جلی 

 )فوق دیپلم فرش دستبا (

 کارشناس 

 

 برپور، ویدانق

 مهندسی نساجی( ی)کارشناس

 شرکت سهامی فرش ایران 

 

 لطفی افشار 

 فرش دستبا ( ی)کارشناس

 مرکزملی فرش ایران 

 

 مخملی، ااد 

 مدیریت( یکارشناس)

 اتحادیه فرش دستبا  استان خراسان رضو 
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 پیش گفتار

تکدوی    1333نخستی  بار در سا   "اا ویژگی -شمی دستبا پاا  فرش -اا  نساجیکفپوش" استاندارد

سکازمان ملکی اسکتاندارد ایکران و تاییکد      و بررسکی توسکط   شد ای  استاندارد بر اساس پیشکنهاداا  رسکیده  

اجحس کمیته سیصدواشتادوچهارمی  دراا  مربو  برا  اولی  بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و کمیسیون

 بکه  این  ای  اسکتاندارد  .تصویب شد 9/3/1323و الیا  مورخ اا  نساجیملی استاندارد پوشاک و فرآورده

 بکه 1331استاندارد ایران، مصکوب بهمک  مکاه     سازمانمقررات  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

 تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  گونهار شدو خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی ستاندارداا ا

 .گرفکت  خوااکد  قکرار  توجکه  مکورد  مربکو   فنکی  کمیسکیون  در تجدیدنظر انگام شود، ارائه ای  استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره بنابرای ، باید

 

 است. 1333: سا  1929ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 

  :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی أع و مبمن

 

وتجربیات کارشناسان فکرش   وتحقیقات خراسان رضو استان اا  انجام شده در اداره ک  استاندارد آزمایش-

 دستبا 
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 هاويژگي -شمي دستبافپهاي فرش -هاي نساجيکفپوش

 
 و دامنه کاربرد هدف 0

مکی باشکد ککه     یبند  انواع فرش دسکتباف بردار  و بستهاا، نمونهاد  از تدوی  ای  استاندارد، تعیی  ویژگی

 ن از پشم یا مخلوطی از پشم و ابریشم باشد .آ )خامه(پرزنخ جنس 

 مراجع الزامي 4

اا ارجاع داده شده است. بدی  ترتیب  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد به آنمدارک الزامی زیر حاو  

شود. در مورد مرجع دارا  تاریخ چاپ یا تاریخ تجدیدنظر،  آن مقررات جزئی از ای  استاندارد محسوب می

استاندارد،  اا و تجدیدنظراا  بعد  ای  مدرک مورد نظر نیست. معهیا بهتر است کاربران ذینفع ای  اصححیه

اا و تجدیدنظراا  مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار داند. در مورد مراجع  امکان کاربرد آخری  اصححیه

بدون تاریخ چاپ و یا تجدیدنظر، آخری  چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر 

 است.

 د الزامی است:استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد ای  استاندار

 روش آزمون -ثبات رنگ در برابر مالش -، نساجی992استاندارد ملی ایران شماره   4-0

 اا  دستبا ، روش تعیی  تعداد گره در واحد سطح فرش233استاندارد ملی ایران شماره   4-4

 اا  خامه مورد مصر  در فرش دستبا  پشمیویژگی،   236استاندارد ملی ایران شماره   4-1

 ااویژگی - اا، انواع گره در فرش دستبا  و روش تشخیص آن233استاندارد ملی ایران شماره   4-2
 ساز  و انجام آزمون شرایط محیطی استاندارد برا  آماده -، نساجی223استاندارد ملی ایران شماره   4-5

 در باال  زمینه بافته شده تعیی  طو  ساق گره - اا  دستبا ، فرش1123استاندارد ملی ایران شماره   4-6

 اا  دستبا بند  فرش، روش بسته1962استاندارد ملی ایران  شماره   4-7

مشخصات فنی و اطحعات - اا  دستبا فرش-کفپوش اا  نساجی، 1323استاندارد ملی ایران شماره   4-8

 برچسب 

 ، فرانگ فرش دستبا 1269استاندارد ملی ایران شماره   4-3

 گیر  ابعاد روش اندازه –اا  نساجی راست گوشه پوشکف، 9963 استاندارد ملی ایران شماره 4-01

 ااویژگی -تارمصر  درا  مورد نخ پنبه –فرش دستبا  ، 9669استاندارد ملی ایران شماره  4-00

 به روش میکروسکوپی ،  شناسایی الیا 3399استاندارد ملی ایران شماره  9-04

 -اا  نساجی در مقاب  شامپو کردن ثبات رنگ کفپوش -، نساجی3331  استاندارد ملی ایران شماره 4-01

 روش آزمون

 المپ قوس زنون-ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی -آزمون ثبات رنگ، 2932  استاندارد ملی ایران شماره 4-02

 برا  آزمون رنگ پریدگی

 ا  مورد مصر  در پود فرش دستبا اا  نخ پنبه ویژگی، 2136استاندارد ملی ایران شماره  4-05

 ااویژگی -مصر  در فرش دستبا   ، نخ چله )تار( ابریشمی مورد 6129استاندارد ملی ایران شماره  4-06
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 اا،  نخ خاب ابریشمی مورد مصر  در فرش دستبا  ویژگی 6121استاندارد ملی ایران شماره   4-07

تعیی  آمی  اا  آروماتی  معی  مشت  شده از مواد                 -،  نساجی 3339-1شماره  استاندارد ملی ایران  4-08

 آشکارساز  مواد رنگزا  آزو  معی  ،روش بدون استخراج-قسمت او -رنگزا  آزو

تعیی  آمی  اا  آروماتی  معی  مشت  شده از مواد  -،  نساجی 3339-9استاندارد ملی ایران شماره   4-03

 آشکارساز  مواد رنگزا  آزو  معی  ،روش استخراج-قسمت دوم-آزو رنگزا 

مواد رنگرز  و پیگمنت اا  مورد مصر  در صنعت  -،  نساجی 3392استاندارد ملی ایران شماره   4-41

 ویژگی اا-نساجی

 -ودارنگ در برابر شستشو با صابون یا صابون و س  ثبات -، نساجی19936  استاندارد ملی ایران شماره 4-40

 روش آزمون
 

 اصطالحات و تعاريف     1

اصطححات و ، 1269استاندارد ملی ایران شماره  تعاریف مندرج در و اصطححات بر عحوه درای  استاندارد

 رود:تعاریف زیر بکار می

1-0 

 شمي پفرش دستباف 

شود و با انجام توسط انسان وکلیه مراح  تولید آن  استشم ز پآن ا)خامه(پرزجنس نخ که پرزدار شی است فر

 .دست پود دای وگره زده شود .

از ابریشم  فرش)خامه(( جنس بخشی از نخ اا  پرز  در برخی از فرش اا  پشمی )فرش اا  گ  ابریشم

 . است

1-4 

 رج شمارفرش

 تعداد گره در واحد  از ی  گره زرعیشمار فرش نشان دانده تراکم فرش دستبا  می باشد که بر اساس  رج

یا تعداد گره دری  دسی متر  متر ( سانتی 3معاد   ترکیدر بافت  و متر سانتی 3/6)در بافت فارسی معاد  

  .اعحم می شود مربع از سطح فرش 

1-1 

 شمشیري بودن فرش

  باشد.می شمشیر دارا  انحنایی شبیه خمیدگیفرش و انتها  قسمت ابتدا 

1-2 

 فرش )خامه(پرزکشي نخ هاي پیش

پود  و از بی  تار توسط بافنده بر اثر اعما  نیرو )خامه(پرزاا  ا  که نخاز بافت فرش دستبا  بگونهعملیاتی 

 شوند.به سطح فرش کشیده می
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 سازي نمونه و انجام آزمونشرايط محیطي استاندارد جهت آماده   2

( درصد 63±9با رطوبت نسبی )ساعت در شرایط استاندارد  92اا را قب  از انجام آزمون، حداق  به مدت نمونه

اا را بحفاصله آزمون ( قرار داید و223( درجه سلیسیوس )طب  استاندارد ملی ایران شماره 99±9و دما  )

 انجام داید.مربوطه استاندارد ملی  بامطاب  

 ها ويژگي       5

 ثبات رنگ   5-0

 باشد. 1باید طب  جدو  ثبات رنگ فرش در برابر عوام  مختلف طبیعی، مکانیکی و شیمیایی 

 ثبات رنگ -0جدول 

 درجه لکه گذاري عوامل مختلف رديف
درجه            

 تغییر رنگ

شماره استاندارد ملي ايران 

 جهت انجام آزمون

 2932 3حداق   - نور 1

  19936 2 2-3 شستشو 9

 992 - 2 مالش مرطوب 3

 992 - 2-3 مالش خش  2

 3331 2-3 2-3 شامپو کردن 6
 ( محک عم  خوااد بود.19936استاندارد ملی ایران شماره   9  )جدو  شماره A( 1روش ) 9در بند  -0يادآوري 

 اا  خامه مورد مصر  در فرش انجام شود.، آزمون رو  نخ3و 2و  3و 9و1در بنداا  -4يادآوري 

فاقد آمی  اا  آروماتی  سرطان زا  3392ایران شماره  مواد رنگرز  به کار رفته در نخ خامه فرش باید طب  استاندارد ملی -1يادآوري 

 (. 3339 -9و3339 -1  استاندارداا  ملی ایران بباشد)روش آزمون ط

 

 نخ تار  5-4

( بوده و 3399نخ تار باید از جنس پنبه یا پشم و یا ابریشم )روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره 

اا  نخ تارابریشمی باید ، ویژگی9669با استاندارد ملی ایران شماره  ا  باید مطاب اا  نخ تارپنبهویژگی

 باشد. 6129مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره 

 

 نخ پود  5-1

( باشد. 3399نخ پود باید از جنس پشم یا ابریشم یا پنبه )روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره 

 باشد. 2136استاندارد ملی ایران شماره  ا  باید مطاب  بااا  نخ پود پنبهویژگی

 

 نخ پرز)خامه(  5-2

نخ  اا ویژگی باشد (3399)روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره  باید از جنس پشم )خامه(پرز نخ

 باشد. 236باید مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره  پشمی )خامه(پرز
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)روش آزمون طب  استاندارد ملی  ابریشمبرخی از نخ اا   پرز)خامه( بایداز جنس  ،در فرش اا  گ  ابریشم

 6121ابریشمی باید مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره )خامه(پرزاا  نخ ویژگی باشد( 3399ایران شماره 

 باشد. 

 

 گره زني   5-5

زنی فرش گرهشود. می با دست ایجاد گرهاا  تار مجاور ام و دور نخ)خامه( ای  فرآیند شام  پیچش نخ پرز

 انجام شود. 233دستبا  باید مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره 

استفاده از بی گره بافی و جفتی  باید به صورت کام  انجام شود و )خامه(پرزاا  در بافت فرش، گره زنی نخ

 باشد.مجاز می بافی غیر

 

 )پودگذاري( پود دهي  5-6

 .منظم در ار رج انجام شود  بطورپود دای باید در بافت فرش، عم  

با استفاده از دو دو پود   در فرش اا  و پودی  باید با استفاده از  ی  پود  اا  فرش در عم  پوددای

 شود. انجام(   پود ضخیم و ی  پود نازکپود)ی

 

 شیرازه )کناره پیچ(  5-7

 باید از جنس پشم و یا ابریشم باشد و از یکنواختی و استحکام کافی برخوردار باشد. شیرازه فرش

 

 (ر)لوساده بافي  5-8

 متناسب با ابعاد فرش باشد. مساو  و فرش با ابعاد ساده بافی فرش باید در طو  و عرض

 

 گلیم بافي  5-3

مورد استفاده در قسمت گلیم بافی فرش، پود نخ . دارا  گلیم با  باشد ابتدا وانتها  )باال و پایی ( فرش باید

 رج3حداق   ت  پود  یابصورت  رج19باید از جنس نخ تار و رنگ آن مطاب  رنگ نخ تار باشد و حداق 

 بافته شده باشد. دو پود بصورت 

 
اا  تار را منظم شده و نخملیله بافی نیز وجود دارد که سبب ایجاد ظاار  بهتر   ، معموالً بی  گلیم با  و بعد از آن -يادآوري 

 کند .می

 

 رج شمار )تراکم گره (  5-01

رج شمار فرش باید حداق  مطاب  با مقدار اظهار شده باشد. روش آزمون مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره 

 باشد.می 233
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  ابعاد  5-00

 انجام شود. 9963گیر  ابعاد فرش باید طب  استاندارد ملی ایران شماره  اندازه  5-00-0

 ±%1گوش در جهت طو  و عرض باید  در فرش چهار، مقدار اظهار شده فرش از حد روادار  ابعاد 5-00-4

 باشد.  ±%1باید  ، دایره ا  فرش قطر دایره در امچنی  و بیضی فرشدر قطر بزرگ و قطر کوچ  و باشد 

 

  طول ساق گره  5-04

 باشد. می1123شماره  روش آزمون مطاب  با استاندارد ملی ایران

 باشد . 9شمار فرش و مطاب  جدو  شماره  رش باید متناسب با رجفطو  ساق گره 

 طول ساق گره -4جدول  

 
 (mm) طول ساق گره )گره ذرعي( شمار فرش رج رديف

  13حداق   99 شمار  رج 1

  2حداق   39  شمار رج 9

   3حداق   29  شمار رج 3

   6حداق    23 شمار رج 2

   3حداق   33  شمار رج 6

  2حداق   33 شمار  رج 3

 

 عیوب ظاهري  5-01

 عیوب ظاار  فرش باید توسط دو کارشناس مورد تایید سازمان ملی فرش ایران انجام شود.

 فرش دستبا  باید فاقد عیوب زیر باشد: ،رویتدر مواقع بازرسی و 

 رفو  5-01-0

 نقشه بهم ریختگی  5-01-4

 پارگی نخ تار و پود   5-01-1

 سطح فرش در رنگی دورگه و و  رنگنااماانگی   5-01-2

 و شانه دار بودن فرشسرکجی کجی و   5-01-5

 فرش   بودن کیس  5-01-6

 روگیر  نایکنواخت از فرش به صورت مشهود )پرداخت نایکنواخت(   5-01-7

 نامناسب بودن شیرازه و ریشه و سایر ضمایم فرش  5-01-8

 شکستگی فرش  5-01-3

 یکسان نبودن نوع و روش گره زنی در تمام سطح فرش    5-01-01

 ذرتی بودن )ته خاب(  5-01-00

 مشااده سر نخ در سطح فرش  5-01-04
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 عدم تقارن در نقشه فرش   5-01-01

 غلط بافی   5-01-02

 نظمی بافت )دودست شدن فرش( بی  5-01-05

 )بد پشتی(   در پودکشینایکنواختی   5-01-06

  کوبیدگی فرش  5-01-07

   نمایان بودن پود نازک از پشت و رو  سطح فرش  5-01-08

 شمشیر  شدن فرش  3-13-12

 بیدخوردگی فرش  3-13-99

 پوسیدگی فرش  3-19-91
 

  سازي آزمونه برداري و آماده نمونه        6
 اا  مورد آزمون باید معر  واقعی خوا  کاال بوده و به طور تصادفی انتخاب شوند.  نمونه

نمونه بردار  نخ متر  39 حداق نیزفرش  در مورد مصر  اا نخ تمامی از امراه فرش نمونه بردار  شده باید 

 شود .

 

 گذاري نشانه        7

 انجام شود. 1323گیار  باید طب  استاندارد ملی ایران  شماره   نشانه
 

  
 بندي بسته        8

 بند  شود.بسته 1962فرش باید طب  استاندارد ملی ایران شماره 

 

 


