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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

اسکتاندارداا    نشکر  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  مکور   

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

مؤسسکات   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  اسکت  تجار  و فناور 

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

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

ایکران   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

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

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

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

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  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  ازمانس و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

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

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

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

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

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

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

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن طمینانا 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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 استانداردکميسيون فني تدوين 

 " ويژگيها - در فرش دستباف مورد مصرف نخ چله ابريشمي -نساجي  " 

 )تجديد نظر اول(

 

 سمت و/ يا نمايندگي رئيس: 
 دانایی، محمد

 ساجی()لیسان  مهندسی ن

 

 مدیر عام  شرکت رایا بهرنگ

  دبير:

 وحدانی، ابراایم

 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 

کارشناس اداره ک  نظارت بر اجرا  

استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران

  ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء

 احمد ، زارا

 لیسان  مهندسی نساجی(فوق )

 

 مرکز ملی فرش ایرانکارشناس مسئو  

 اختیار ، مجید

 لیسان  مهندسی نساجی( فوق)

 

کارشناس اداره ک  استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی استان گیحن

 اطلسی، شهح 

 )لیسان  فیزی (

 

کارشناس مسئو  دفتر امور تدوی  موسسه 

 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 پیشنماززاده، میرکاظم

 (فوق لیسان  دامپرور )

 

کارشناس مسئو  معاونت امور دام وزارت 

 جهاد کشاورز 

 پیغامی، فریبا 

 )لیسان  فیزی (

 

اا   رئی  اداره نظارت بر اجرا  استاندارد

بند  موسسه استاندارد و  نساجی و بسته

 تحقیقات صنعتی ایران

  روفیا ،توفیقی

 نساجی( لیسان )فوق 

 

کارشناس گروه پژواشی نساجی و چرم 

 تاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانموسسه اس

 خیراندیش، محمد

 ()لیسان  مدیریت صنعتی

 

کارخانجات پشم شویی شرکت سهامی مدیر 

 فرش ایران

 زاخر ، جعفر

 ()دکترا  الیا  دامی

 عضو ایئت علمی دانشگاه آزاد اسحمی



 د 

 

 

 صالحی، مهناز

 (فوق لیسان  علوم دامی)

 

عضو ایئت علمی موسسه تحقیقات علوم 

 ی کشوردام

 ضیاء، لیح

 )لیسان  مهندسی نساجی(

 

 صنایع ابریشم گیحن مدیر کنتر  کیفیت

 اهلل طاارپور، نصرت

 (فوق لیسان  علوم دامی)

 

عضو ایئت علمی موسسه تحقیقات علوم 

 دامی کشور

 فضائلی، مینو

 )لیسان  مهندسی نساجی(

 

 کارشناس خبره وزارت صنایع و معادن

 مراد ، حمزه

 مهندسی نساجی()لیسان  

 

 رئی  ایئت مدیره شرکت ابریشم کیاشهر

 ندا ، قاسم

 )لیسان  مهندسی نساجی(

 

معاون بازرگانی داخلی شرکت سهامی فرش 

 ایران

 ناز ، ملیحه

 لیسان  مهندسی نساجی(فوق )

 

عضو ایئت علمی گروه پژواشی نساجی و 

چرم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 ایران

 ودابهزاده، س یحیی

 )لیسان  مهندسی نساجی(

 

معاون دفتر تدوی  موسسه استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی ایران
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 پيش گفتار

 

نخستی  بار در سا   " ویژگیها -در فرش دستبا   مورد مصر  نخ چله ابریشمی -نساجی  "استاندارد

یید ایران و تأ رکز ملی فرشتوسط م رسیاا  رسیده و بر تدوی  شد. ای  استاندارد بر اساس پیشنهاد  1339

 اجحس دویست و پنجاه و سومی  در و بار مورد تجدید نظر قرار گرفت اا  مربو  برا  اولی  کمیسیون

 است، گرفته قرار صویبت مورد 19/11/33 اا  نساجی و الیا  مور  استاندارد پوشاك و فرآورده ملی کمیتۀ

 ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر دیدتج لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

 بنابرای ، باید .گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره

 

 است.  1339سا   6129ن شمار  ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایرا
 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 نتایج پژواشی و تجربیات آزمایشگاای
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 ويژگيها –در فرش دستباف  مورد مصرف نخ چله ابريشمي -نساجي 

 

 هدف و دامنه کاربرد 1

بند  نخ ابریشمی مورد  یار  و بستهگ نشانهویژگیها،  تعیی بردار ،  نمونهاد  از تدوی  ای  استاندارد 

 موارد زیرکاربرد دارد:. ای  استاندارد برا  باشد می فرش دستبا  تارمصر  در

 شود. می یشم طبیعی که به صورت صنعتی فرآور اا  آماده صد درصد ابر نخ -الف

 باشد. کح  پیچیده شده و آماده برا  مصر  می اا  چله ابریشم طبیعی که چندال بوده و به صورت نخ -ب

 گیر  و سفیدگر  رو  آن انجام شده باشد. اا  چله ابریشم طبیعی که عملیات صمغ نخ -پ

 اا  مربو  به عملیات سفیدگر  و نوع تکمی  کاربرد ندارد. ای  استاندارد برا  روش

 

 مراجع الزامي 2

  . است  شده  داده  آنها ارجاع  به ملی ایران استاندارد  ای   در مت   هک  است  مقرراتی  زیر حاو   الزامی  ركامد

 شود. می  محسوب ملی ایران استاندارد  از ای   جزئی  مقررات  آن  ترتیب  بدی 

  آن  بعد   اا و تجدیدنظراا  ، اصححیهصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشددر 

 شده  داده  ارجاع  آن انتشار به  تاریخ ذکر  بدون  دارکی که. در مورد م نیست ستاندارد ملی ایرانای  ا مورد نظر

 است، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آن مورد نظر است.

 : است  استاندارد الزامی  ای   زیر برا   از مرجع  استفاده

 به صورت کح  –گیر  چگالی خطی )نمره( نخ  اندازه –، نساجی 93استاندارد ملی ایران شماره  2-1

روش تعیی  نیرو و ازدیاد طو  تا حد پارگی نخ ت   –، منسوجات 92استاندارد ملی ایران شماره  2-2

 رشته

بخش او :  –اا  الیا  و نخ  گیر  وزن تجارتی محموله ، اندازه39-1استاندارد ملی ایران شماره  2-8

 گیر  وزن و محاسبات و مقادیر اضافات مجاز تجار  و رطوبت بازیافتی تجار  اندازه

 گیر  تاب نخ به روش شمارش مستقیم ، روش اندازه39استاندارد ملی ایران شماره  2-6

ساز  و انجام  شرایط محیطی استاندارد برا  آماده –، نساجی 223استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 نآزمو
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 اصطالحات و تعاريف 8

 رود: در ای  استاندارد، اصطححات و تعاریف زیر به کار می

8-1 

 نخ ابريشم خام

 باشد. شود که از الیا  یکسره چند پیله ابریشم، کشیده شده و به صورت پیوسته و یکسره به نخی گفته می

8-2 

 نخ چله خام

 آید. ال  خام یکسره بدست می شود که از تابیدن چند نخ ت  به نخ ابریشمی گفته می

8-8 

 نخ چله

 گیر  و سفیدگر  رو  آن انجام شده باشد. شود که کلیه عملیات صمغ به نخ ابریشمی گفته می

8-6 

 صمغ )سريسين(

 پروتئینی است که به صورت ی  الیه محاف  لیف ابریشم را در برگرفته است. ادهم

8-5 

 گيري صمغ

 شود. گفته می ،گیرد ی  از ابریشم خام انجام میسریس به عملیاتی که برا  جداساز 

8-4 

 سفيدگري

 گویند. کننده را سفیدگر  می گیر  شده به وسیله مواد سفید افزایش میزان سفید  ابریشم صمغ

8-7 

 کالف

 آور  شده و جمع با کح  پیچ آماده که به صورت مواز   چندالتابید  اا  ابریشم  ا  از نخ به مجموعه

 شود. باشد، اطحق می سانتیمتر می 139 ± 9  محیط معموال دارا

8-1 

 بسته

کیلوگرم  3تا  2کح  نخ آماده که دارا  نمره نخ یکسانی بوده و جرم نهایی آنها   93به مجموعه فشرده از 

 شود. باشد، اطحق می می
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 بقچه

 شود. می کیلوگرم باشد، اطحق 99تا  16بسته که جرم نهایی آن  2به مجموعه فشرده از 

8-10 

 عدل

 کیلوگرم باشد. 39تا  62بقچه که دارا  نمره نخ یکسانی بوده و جرم نهایی آن بی   2به مجموعه فشرده از 

8-11 

 بهر

 باشد. ی یکساندارا  خوا  فیزیکامنوع بوده و شود که  به مجموعه عدلهایی اطحق می

8-12 

 (denنمره نخ بر حسب دنير )

 باشد. بر حسب گرم می متر نخ 2999عبارت از جرم 

8-18 

 (Texنمره نخ برحسب تكس )

 باشد. ازار متر نخ بر حسب گرم می جرمعبارت از 

8-16 

 (Nmنمره نخ بر حسب متريك )

 آن ی  گرم باشد. جرمطولی از نخ بر حسب متر که 

8-15 

 نيروي پارگي

نه تا زمان گسیختگی، ای  )بار( اعما  شده در حی  آزمون کشش بر رو  آزمو  عبارتست از حداکثر نیرو

 گردد. نیوت  و یا میلی نیوت  بیان می نیرو به نیوت ، سانتی

8-14 

 ازدياد طول تا حد پارگي

اولیه آزمونه  د و بر حسب درصد نسبت به طو آی افزایش طو  آزمونه که با اعما  نیرو  پارگی به وجود می

 شود. تعیی  می
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8-17 

 مقاومت نخ تا حد پارگي

یا واحداا  دیگر  باشد که بر حسب نیوت  بر تک  می مخصو  خطی آن جرمپارگی نخ به  نسبت نیرو 

 شود. بیان می

8-11 

 بافندگي گره

 در امتداد محور نخ قرار گیرد. ا  که دو سر آزاد نخ را به ام وص  و گره

8-19 

 رطوبت بازيافتي تجارتي

 شود. ه قیمت کاال منظور میعبارت است از میزان رطوبت بازیافتی نخ که به انگام محاسب

 

 نمونه برداري 6

واقعی خوا  کاال در ی   اا  مورد آزمون باید به طور تصادفی و به نحو  انتخاب گردند که نشانگر نمونه

 باشد. 1اا باید طب  جدو   تعداد نمونه بهر بوده و

 

 مورد نياز براي آزمون تعداد نمونه -1جدول 

تعداد عدل در 

 بهر

تعداد عدل 

 تخاب شدهان

تعداد بقچه از 

 هر عدل

تعداد بسته از 

 هر بقچه

تعداد کالف از 

 هر بسته

 1 9 9 3 عد  93تا 

 1 9 9 19 عد  93بیشتر از 
 نمونه آزمایشگاای تهیه کنید. 39از ار کح  حداق   -يادآوري

 

 سازي آزمونه و انجام آزمون شرايط محيطي استاندارد جهت آماده 5

ساعت تحت شرایط استاندارد طب  استاندارد ملی ایران  92از آزمایش باید حداق  بمدت اا را قب   آزمونه

 اا  الزم را در امان محیط انجام داید. قرار داده و سپ  آزمون 223شماره 



3 

 

 ها ويژگي 4

 نمره نخ 4-1

)روش  باشد 9سب بوده و حدروادار  آن برابر جدو  باید مطاب  مقدار اظهار شده بر رو  برچنهایی نمره نخ 

 .( 93 طب  استاندارد ملی ایران شمار آزمون 

 چله نمره نخ -2جدول 

 رديف
 نمره نهايي نخ

 حدرواداري )درصد(حداکثر 
 متريك دنير تكس

1 123- 3/113 1232 - 1932 3/3 ≥ Nm  > 2/6 3 ± 

9 132 - 123 1391 - 1232 2/6 ≥ Nm  > 3/3 6 ± 

3 939 - 132 9239 - 1391 3/3 ≥ Nm  > 3/3 3 ± 

 

 مقاومت نخ تا حد پارگي 4-2

مت وو درصد ضریب تغییرات مقابر تک  نیوت   سانتی 39 اا برا  کلیه نخ حداق  مقاومت نخ تا حد پارگی

 .( 92  طب  استاندارد ملی ایران شمار )روش آزمون باشد می 3نخ مطاب  جدو  

 ضريب تغييرات مقاومت نخ -8جدول 

 رديف
ضريب تغييرات مقاومت نخ  نمره نهايي نخ

 متريك دنير تكس )درصد(

1 123- 3/113 1232 - 1932 3/3 ≥ Nm  > 2/6  19حداکثر 

9 132 - 123 1391 - 1232 2/6 ≥ Nm  > 3/3  3/3حداکثر 

3 939 - 132 9239 - 1391 3/3 ≥ Nm  > 3/3   3حداکثر 

 

 درصد ازدياد طول نخ تا حد پارگي 4-8

طب  استاندارد ملی )روش آزمون  درصد باشد 13 حداق  کلیه نمرات نخ بایدپارگی برا   ازدیاد طو  تا حد

 .( 92  ایران شمار 

 تاب نخ 4-6

میانگی  تاب در متر نخ تاب نخ باید به میزانی باشد که مقاومت تعیی  شده نخ را تامی  نماید و حد روادار  

و جهت  Zجهت تاب نخ زیر باید  ار شده تجاوز نماید.درصد تاب در متر نخ اظه ±  19 آزمون شده نباید از

 .( 39 طب  استاندارد ملی ایران شمار )روش آزمون  باشد Sنهایی تاب باید 

 نخ درصد رطوبت بازيافتي تجاري 4-5

 .( 39 طب  استاندارد ملی ایران شمار )روش آزمون  باشد درصد  11رطوبت تجارتی نخ باید حداکثر 
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 دطول سر نخ آزا 4-4

 میلیمتر باشد. 2طو  سرنخ آزاد در گره بافندگی باید حداکثر 

 جرم بقچه رواداري حد 4-7

 درصد باشد. ± 9روادار  جرم ار بقچه نسبت به مقدار اظهارشده باید  حدحداکثر

 

 عيوب غير مجاز 7

 در موقع بازرسی و آزمونها  چشمی باید فاقد عیوب زیر باشند: کحفها

 ؛) سرنخ آزاد( کح  بدون اینکه گره خورده باشد  پارگی نخ در البح 7-1

 ؛وجود صمغ 7-2

 فشردگی، شکستگی و خراشیدگی؛ 7-8

 ؛1دوخت و دوز نامناسب 7-6

 ؛لکه روغ  و چربی 7-5

 ، سفیدگر  و سفید گیر  نایکنواختی در صمغ 3-6

 بندي بسته 1

 بندي کالف در بسته بسته 1-1

   به بازار عرضه شود.کح م و تمیز بصورتنخ باید سال 1-1-1

 هر باید ی  شک  و ی  اندازه باشند.کحفها  ی  ب کلیه 1-1-2

  آنها نسبت به میانگی  نباید کحفها  نخ در ار بهر باید یکسان بوده ولی حد روادار ناخالص جرم 1-1-8

 .درصد تجاوز کند 9از 

 بند  شوند. م بستهاتیل  یا سلوفان بیرنگ و سال پلی اا  باید در کیسه اا نخ 1-1-6

 عدل  بندي در کارتن يا بسته 1-2

اا  موجود در ی  بهر کاال  بند  شوند و تمام کارت  مقاوم بسته اا  کارت اا  نخ باید در بسته 1-2-1

نحو  چسبانید که عحوه بر ه باید توسط نوار چسب ب ا راا شک  و ی  اندازه باشند و در کارت  باید ام

سانتیمتر کشیده و بر دو پهلو  کارت   19 رز، رو  کارت  از طرفی  نیز حداق پوشانیدن تمام طو  د

 چسبانیده شود.

 ا  نرسد. به محتویات آن صدمه حو  باشد که در موقع حم  و نق بند  نخ در کارت  باید بن بسته 1-2-2

 د  باشد بشرطیتواند به شک  مناسبی غیر از کارت  و بصورت ع بند  نخ می در صورت تواف  بسته 1-2-8

 د.نشوا  وارد  به کاال صدمه که در موقع حم  و نق 

 شود. )پنبه( پیشنهاد میمتقا  اایی از جن   کیسه و واردات در مورد صادرات -يادآوري

                                                 
 ود.کح  باید از نظر طولی حداق  در چهار نقطه و از نظر عرضی در سه نقطه دوخت و دوز ش -1
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 ذاريگ نشانه 9

 و بسته بقچه نشانه گذاري روي 9-1

 .گرددقید  و بسته  بقچه بر رو زیر باید در جا  مناسبی اطحعات 

 ؛تولید کننده  یا عحمت تجارم و نشان نا 9-1-1

 ؛خنمره و تعداد ال  ن 9-1-2

 ؛تعداد تاب در متر 9-1-8

 ؛ ) قید کلمه نخ چله ابریشم خالص( نخجن   9-1-6

 ؛"ساخت ایران "و در صورت تولید داخ  ذکر عبارت  ندهنام کشور ساز 9-1-5

 ؛ ر )پارتی(شماره به 9-1-4

 ؛ ه(تعداد کح  )فقط در بست 9-1-7

 ؛جرم ناخالص 9-1-1

 ؛جرم خالص 9-1-9

 باشد. می اا  مورد نیاز در صورت تواف  خریدار و فروشنده سایر نشانه 2-1-19

 عدلنشانه گذاري روي کارتن و  9-2

 باشد:قسمت خارجی ار کارت  یا عد  باید دارا  اطحعات زیر 

 ؛تولید کننده نام و نشان یا عحمت تجار  9-2-1

 ؛نختعداد ال   نمره و 9-2-2

 ؛تعداد تاب در متر 9-2-8

 ؛جن  نخ 9-2-6

 ؛رششماره سفا 9-2-5

 ؛بهرشماره  9-2-4

 ؛شماره عد  یا کارت  9-2-7

 ؛و تعداد بقچه در کارت  و یا عد  تعداد کح  موجود در بقچه 9-2-1

 ؛لصناخا جرم 9-2-9

 ؛خالص جرم 9-2-10

 ؛ واردات(در مورد صادرات و )نشانه چتر  9-2-11

 ؛ واردات(در مورد صادرات و )نشانه فلش  9-2-12

 ؛ (وارداتر مورد صادرات و )د نشانه قحب که بر رو  آن ضربدر کشیده شده باشد. 9-2-18

 ؛"ساخت ایران "نام کشور سازنده و در صورت تولید داخ  ذکر عبارت  9-2-16

 باشد. می ندهفروشاا  مورد نیاز در صورت تواف  خریدار و  سایر نشانه 9-2-15

زبکانی ککه   ه بزبان فارسی و در مورد صکادرات و واردات بک  ثابت و اا بطور خوانا و  اا و نشانه الزم است که تمام نوشته -يادآوري

 ردد.مورد تواف  سفارش دانده و تولید کننده است درج گ


