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…ú ò~ñ ©¯}öò̄ ø¹’þ …ª¾

   øý~” îǖ³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 }ÐÅ~ÿ ä³}îþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ    

    

…~ ®²ö® Ø³}ö}õ …ú ¼ï~ ä³}îý~õ$ ¼~®î~òýð àú ò½³üú ®}©ëþ ¼ï~²û 27 î³…÷Ë …ú ́î¹’~õ 7931 …~ àïþ

‘~©ý³ îó’½³ îþ ¼÷® ö ®² }©’ý~² Ðμü³}õ ÐÅ÷ Ü³}² îþ äý³®.

®² ̧ú î~øú ́î¹’~õ 7931$ }ò›ïô ØÑ~êý“ ø~ÿ îª’ëÙþ ²} …ú }ò›~ñ ²̧~òý̄û }̧“. }́ šïëú {òù~ …³äμ}²ÿ

šë¹~” î’Ñ¯® ²}ø†³®ÿ ö šë¹~” àïý’ú Ðëïþ …³}ÿ …³äμ}²ÿ î÷ØÝý“ {îýμ ̧÷îýô àóÙ³}òº îëþ

²öüúø~ÿ …’óþ …~ øïá~²ÿ ®}ò½å~û Ðëð ö ÀóÑ“ ®² î¦ì {õ ®}ò½å~û ®² ‘~²ü« 3 ö 4 }²®ü†½ù“ 89 …÷®û

}̧“.

‰þ äý³ÿ ²ØÒ î½áé” ̧~©“ ©~òú }ò›ïô ®² }ü›~® ‘Õýý³}” èñ́ ®² òÝ½ú ø~ÿ {õ }́ šïëú }Ü¯}î~”

öÜ“äý³ ö ‰³ ®²®̧³ }ÐÅ~ÿ øý~” î¯ü³û ö àïý’ú ̧~©“ …÷® àú }îý̄ö}²üð ̧³üÑ’³ …ú ò’ý›ú …³̧¯ ö

}ò›ïô …’÷}ò̄ ®² ©~òú ©÷® î½Õ÷í ØÑ~êý“ ¼÷®.

…³äμ}²ÿ šë¹ú î½’³ã øð }ò̄ü½þ øý~” î¯ü³û }ò›ïô …~ øý~” î¯ü³û òÍ~ñ îùó̧̄þ ̧~©’ï~õ }̧’~õ

‘ù³}õ ö ́îýóú ̧~́ÿ …³}ÿ øïá~²ÿ Øýï~…ýô òýμ îþ ‘÷}ò̄ üáþ }́ }Ü¯}î~” îÙý̄ }ò›ïô ‘ëÝþ ¼÷®.

}ò›ïô ®² ̧ú î~øú {©³ ̧~í 7931 ̧ªó³}òþ ø~ÿ î~øý~òú ²} …³äμ}² òï÷® ö ̧ú î÷Ä÷Ó îª’ëÚ ö š±}̂

®² }üô šë¹~” îÉ³̈ ä³®ǖàú …ú î÷ÜÒ }ÈéÓ ²̧~òþ ¼¯. øð ¡óýô …³ò~îú ²üμÿ …³}ÿ ̧ªó³}òþ ø~ÿ

îª’ëÚ ̧~í 8931 }ò›~ñ ¼¯û }̧“.

}îý̄ }̧“ ®² ̧~í {üó̄û …’÷}òýð …~ øïá~²ÿ ¼ï~ Ðμüμ}õ$ î÷ØÝý“ ø~ÿ …ý½’³ÿ ²} ¼~ø¯ …~¼ýð. ¼³}üÊ

àó÷òþ à½÷² }ü›~̂ îþ àó̄ àú …³}ÿ ‰½“ ̧³ ä±}¼’ô î½áé”$ {¥~® î³®ñ ö î¹„÷êýô ®̧“ …ú üá¯üå³

®øó̄ ö øïÙá³ÿ òμ®üâ ®}¼’ú …~¼ó̄. }ò›ïô …’ô òýμ …~ Ðëð …ú öš÷® î½áé” àó÷òþ$ }îý̄ö}² }̧“ }́

ü~²ÿ …ý½’³ øïú }ÐÅ~ …³©÷²®}² ¼÷® ö øï~òó̄ ä±¼’ú …’÷}òýð ‰÷ü~üþ }ò›ïô ²} ¼~ø¯ …~¼ýò.
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øý~” î¯ü³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ }́ ‘~²ü«  71/01/79 êÕ~ü“ 02/21/79 šïÑ~ 4šë¹ú ²̧ïþ …³äμ}² òï÷®. ®² }üô

šë¹~” Äïô ̧~́î~õ ®øþ }î÷² }ò›ïô$ îÁ÷…~” ö ‘Áïýï~” îÝ’Åþ ®² ²}̧’~ÿ }ø¯}Û }ò›ïô }‘ª~° ¼¯ àú …ú

¼³̈ °üì îþ …~¼¯ .

1( -}‘ª~° ‘Áïýð ö ‘Á÷ü‡ î÷}²® š~²ÿ }ò›ïô

 2(-‰±ü³¿ }ÐÅ~–:®² Èþ }üô î”̄ …ú ‰ý½óù~® àïý’ú ‰±ü³¿ ö ‘Á÷ü‡ øý~” î¯ü³û šïÒ à`ý³ÿ …ú ÐÅ÷ü“ }ò›ïô

®²{î¯û|}ò̄.{©³üô {î~² }ÐÅ~– …ú ¼³̈ °üì }̧“:

îùð ‘³üô
îÁ÷…~”}©ý³ øý~”î¯ü³û

î¹~…Ýú ‘é¿ 00001

…~ ‘÷šú …ú òÝ¾ …³š¹’ú ®}ò½›÷ü~õ ®² {üó̄û }ò›ïô …’ô }ü³}õ ®² òÍ³ }̧“ ‘é¿
¼÷® ‘~ ²ö´ …’ô ̧~í8931 ‘Ñ¯}® ÐÅ÷ ®}ò½›÷üþ }ò›ïô …ú 00001 òÙ³ ²̧~ò̄û ¼÷®.
®² }üô ²}…Éú }́ àëýú }ÐÅ~ÿ ®}ò½›÷üþ }ò›ïô ®Ð÷” …Ñïì îþ {ǖ ‘~ ò¹†“ …ú {¼ó~
òï÷®õ ̧~ü³ ®}ò½›÷ü~õ …~ ØÑ~êý“ ø~ÿ }ò›ïô ö ÐÅ÷äý³ÿ }Ü¯}ñ òï~üó̄.

   …~…“ ø³ ®}ò½›÷ šǖ¯ àú …ú ÐÅ÷ü“ }ò›ïô ®²{ö²ò¯$ 5  }î’ý~́ ‘ÑëÞ ©÷}ø¯ ä³Ø“. …ú ̧ú

òÙ³ }́ à¹~òþ àú ‘÷}ò¹’ú …~¼ó¯ …ý½’³üô }î’ý~́ ²} à¹‡ òï~üó¯ š÷}‚μ }²´ò¯û }ÿ ‘Ýǖð ©÷}ø¯

¼¯.

   }üô š÷}‚μ ®² ²ö´ …’ô8931 )61 îù³î~û($ …ú ‰³‘é¿ ‘³üô  ®}ò½›÷ü~õ }ø¯}– ©÷}ø¯ ¼¯.     
…³}ÿ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ö}¥¯ ÐÅ÷ü“ }ò›ïô …’ô }ü³}õ ‘ï~» ¥~Àì òï~‚ý̄.
…ú }îý̄ ‘é¼ù~ÿ ¼ï~$ î÷ØÞ …~¼ý̄.

}ò›ïô }©†~²

‘Ñ̄}® ‰±ü³Ø’ú ¼¯û ®² ̧ú î~øú ¡ù~²ñ7931
‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥ÝýÝþ š¯ǖ:64$ ‘Ñ̄}® àì:1315

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥Ý÷Üþ š¯ǖ:81$ ‘Ñ̄}®àì:7831

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ|®}ò½›÷üþš¯ǖ:5$ ‘Ñ̄}® àì:2605

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ à~²®}òþ š¯ǖ:0$‘Ñ̄}® àì:99
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î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ ø~ÿ ‘ªÁÁþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ
}ò›ïô …’ô }ü³}õ ®² ¡~²¡÷̂ î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ ø~ÿ ‘ªÁÁþ …’ô ®² ‰~üýμ 79 ̧ú ̧ªó³}òþ

…~ øïá~²ÿ î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ²}û$ î¹áô ö ¼ù³̧~́ÿ ö }ò›ïô …’ô }ü³}õ …ú ¼³̈ ́ü³ …³äμ}² òï÷®.

1-®² ‘~²ü« 5 ®ÿ î~û 7931 ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó÷}õ "à~²…³® …’ô ©½â ö îÁ~ê§ …¹’ú

…óÿ̄ ®² ‰³ö¶û ø~ÿ Ðï³}òþ"

2-®² ‘~²ü« 3 …ùïô î~û 7931 ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó÷}õ" îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì ø~ÿ È~Üþ ̧óåþ

²}û {øô )î¦÷² îý~òú  ©÷}šú òÁý³(    

3-®² ‘~²ü« 1 }̧Ùó̄ î~û ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó÷}õ" {¼ó~üþ …~ öü·äþ|ø~ÿ …~î†÷ ö

à~²…³®ø~ÿ {õ ®² ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ"

î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ ø~ÿ
}ò›ïô …’ô }ü³}õ

®² }üô ̧ªó³}òþ …ú ̧÷}è” ́ü³ ‰~̧« îý̄øýð    

-®èüì  êμöñ ò÷{ö²ÿ ®² Àó~üÒ ?

-¡å÷òåþ }²‘†~Ë …’ô ©½â ö ÀóÑ“ ̧ýï~õ ?

-¡³} }̧’Ù~®û }́ …’ô ©½â ®² àó~² …’ô ‘³?

-¡³} ‘÷êý̄ …’ô ©½â ?

-…’ô …¹’ú …ó̄ÿ …³}ÿ …³È³Û òï÷®õ ¡ú î½áé‘þ }̧“ ?

-î¦ì ø~ÿ îÁ³Û }üô ò÷Ó …’ô ®² ¡ú î÷}ÄÑþ }̧“ ?

®² }…’̄} ®èüì ò÷{ö²ÿ ®² ÀóÑ“ ö …ªÁ÷Ã ÀóÑ“ ̧ýï~õ  …ú Ðó÷}õ ÀóÑ“ î~®² }́ }üó³ö î÷²® …¦˜ Ü³}² îýåý³®

àú ̧ô üâ ÀóÑ“ …~ î~¼ýô {è” {õ î½ªÂ îý½÷® ö ®² Ðëð ¥¹~…¯}²ÿ ¡ó~ò¢ú …ý¾ }́ ®û ̧~í }́ ̧ô î~¼ýô {è”

…å±²® î~¼ýô {è” ö ®² ö}ÜÒ ®}ò¾ Øóþ üâ à~²©~òú î¹’ùëâ ©÷}ø¯ ¼¯ }́üó³ö ®² Àó~üÒ ö}…¹’ú …ú ÀóÑ“ ̧ýï~õ

öš÷® ‘¦ÝýÞ ö ‘÷̧Ñú }êμ}îý¹“ àú ²öüá³® •†“ }©’³}Ó îé‘ù~ÿ ®}òú …ó̄ÿ ¼¯û$ {î~®û $…’ô ©½â òýμ øïýô î÷Ä÷Ó

²} ®ò†~í òï÷®û }̧“ .    

ÀóÑ“ …’ô ©½â …ú Ðó÷}õ ÀóÑ“ îáïì …’ô ‘³  üáþ }́ }êμ}î~” Àó~üÒ …’ô îý†~¼¯ ö }üô îùð …ú ®êýì à~ø¾ ‰³”

îÁ~ê§ ö }̧’Ù~®û ®² îó~ÈÞ ÀÑ‡ }êÑ†÷² ö }̧’Ù~®û }́…’ô ø~ÿ …~ öü·äþ ©~Ã ö ̧ù÷ê“ ¥ïì Ðï÷®ÿ ö ¥ïì }ØÝþ }́

…’ô …¹’ú …ó̄ÿ ©½â îý†~¼¯  ö }î~ ®² …³²̧þ }Ü’Á~®ÿ ‰³ö¶û …~ ‘÷šú …ú }üóáú ÀóÑ“ …’ô …¹’ú …ó̄ÿ }•³}” Ü~…ì

‘÷šùþ ®² šë÷äý³ÿ }́ À~®²}”  àëýóá³ …Á÷²” ©~ñ ä±}¼’ú ö …~Ð̃ ²öòÞ ®² Àó~üÒ …¹’ú …ó̄ü~Ðð }́ ‘÷êý̄ ö ©÷®

ÀóÑ“ …¹’ú …ó̄ÿ ö Àó~üÒ ¥ïì ö òÝì ©÷}ø¯ …÷® …~ ‘÷šú …ú Ì³Øý“ ̧~́ÿ ̧ú îýëý÷õ …¹’ú …~́}ÿ ø³ à~²©~òú ö

Ì³Øý“ ̧~́ÿ 024øμ}² Ø³À“ ̧Ù³ ¥ïì ö òÝì …~ ‘áýú …³ }Ð¯} ® î¦’~È~òú ¼¾ îýëý÷õ ‘ô Ì³Øý“ À~®²}‘þ ̧ýï~õ }üô

¸ªó³}òþ:5 ®ÿ 7931

î÷Ä÷Ó ̧ïýó~²:" à~²…³® …’ô ©½â ö îÁ~ê§ …¹’ú …ó̄ÿ ®² ‰³ö¶û ø~ÿ Ðï³}òþ "

¸ªó³}õ:©~òð îùó̄» ²ö¼óâ }î~îþ
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Àó~Ð“ üáþ }́ Àó~üÒ ‰~̧ªå÷ …ú òý~́ }¼’Õ~í à½÷² îý†~¼¯ .

®² ‘÷êý̄ …’ô ©½â …ú ®êýì à~ø¾ îÑÅì Ø~Àëú ¥ïì ®² äý³¿ ̧ýï~õ …ùï³}û {̂ }üô ò÷Ó î¦Á÷í }îá~õ À~®²}”

‘áó÷ê÷¶ÿ ö À~®²}” Ø³{üó̄ ²} ®}²® .    

}üô ÀóÑ“ …ú Ðó÷}õ îáïì Àó~üÒ ̧ýï~õ ö …’ô …³}ÿ ø³ à~²©~òú }îá~õ È³}¥þ š¯}ä~òú }ÿ ®}²® àú …¹’ú …ú ¼³}üÊ

{̂ ö ø÷}üþ à½÷² ®² îó~ÈÞ ©½â ö øï¢óýô ®² îó~ÈÞ ¼ï~êþ òý~́ …ú È³}¥þ à~²©~òú }ÿ î’Ù~ö‘þ ®}²® .

ö }î~ ®² îÉ~êÑ~” Ì³Øý“ …~́}²îÉ~êÑ“ }ò›~ñ ¼¯û ¥~àþ }́ {ò¹’áú  …~́}ÿ54 îýëý÷õ ‘ô àú Ì³Øý“ ö îÁ³Û ̧ýï~õ

®}©ëþ }̧“ ö ¥ȫ® 04 îýëý÷õ ‘ô Ì³Øý“ À~®²” àú }́ }üô Ì³Øý“ ‘÷êý̄ ̧ýï~õ  ¡ó~ò¢ú …~́}ÿ ø³ î’³î³…Ò üâ ‘ô îé”

ö …’ô ²} ®² òÍ³ …åý³üð …~́}ÿ …ý¹“ ö ®ö îýëý÷õ {î~² ‰³ö}òú ø~ÿ À~®²û $22 îýëý÷õ ‘ô …’ô îýª÷}øýð àú }üô îýμ}õ

"îÁ³Û ‰³ö}òú }ÿ" }̧“ .ö î~́}® …³ {õ üÑóþ ¥ȫ® 123 îýëý÷õ ‘ô ®² à½÷² Ì³Øý“ ‘÷êý̄ …’ô ‘³ ö ©½â î÷š÷® }̧“

ö øïýô Ì³Øý“ ®² ‘÷êý̄ …’ô ©½â …³}ÿ À~®²}” .

   …ú òÍ³ îý³̧¯ }Øμ}ü¾ Ì³Øý“ ̧~́ÿ …³}ÿ îÁ³Û ̧ýï~õ ®}©ëþ }́ È³üÞ }Øμ}ü¾ îÁ³Û ®² ²öüú ø~ÿ ²}ø¹~́ÿ

îý’÷}ò̄ …ú ®ö}ñ ö ‰~ǖ}²ÿ ²}û ø~ àïâ òï~ǖ .

®² À÷²‘ýáú ®² îÉ~êÑ~” …~́}² …’ô ©½â …¹ý~² î¦’~È~òú  ‘óù~ …ú üâ ®²À¯ }́ }üô Ì³Øý“ ‰³®}©’ú ö ®² îÑ~®è”

î¦~̧†ú ÿ …~́}² {î¯û }̧“ ö È³̈ ²} ®² üá¹~í ö üâ î~û ‘÷šýú ‰±ü³ ö ¡ó~ò¢ú }Ð¯}® ö}ÜÒ …ýó~òú ‘³ ®² î¦~̧†~” }ò›~ñ

‰±ü³® È³̈ …¹ý~² ‘÷šýú ‰±ü³‘³ …ú š÷}̂ ©÷}ø²̧̄ý̄ .

¸ªó³}òþ:3…ùïô 7931

î÷Ä÷Ó ̧ïýó~²:" îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì ø~ÿ È~Üþ ̧óåþ ²}û {øô )î¦÷² îý~òú  ©÷}šú òÁý³(    "

¸ªó³}ò~õ:{Ü~ÿ îùó̄» î¦ï¯ î›ý̄ ́ø’~…ý~õ)²‚ýº ä³öû ‰ì|ø~ ö ä±²ä~û|ø~ÿ }®}²û àì ©Ê ö ̧~́û|ø~ÿ Øóþ ²}û

{øô Ÿ.}.} ö î¯ü³‰³ö¶û îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì|ø~(-{Ü~ÿ îùó̄» ü÷òº Ðμüμÿ ö î›ý̄ ¼÷ò̄ÿ )à~²¼ó~̧~õ }²¼¯

îùó̧̄ýô î½~ö² ̧~́ü~õ ®² ‰³ö¶û îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì|ø~ÿ ²}û {øô(- {Ü~ÿ îùó̄»  …ùó~ñ ²Ä~üý~õ)òï~üó̄ä~õ ä³öû

 CPE  ò¹³}õ  ‘¯…ý³̧~¥ì ‰~²»  ̧ýó~̂ Ô³̂(    

î÷}²®ÿ àú ®² }üô ̧ïýó~²  …~ î÷Ä÷Ó "îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì ø~ÿ È~Üþ ̧óåþ ²}û {øô )î¦÷² îý~òú  ©÷}šú òÁý³(" ‘÷̧Ê

¸ªó³}ò~õ °üì }²}‚ú |ä³®ǖ:    

îùó̄» î¦ï¯ î›ý̄ ́ø’~…ý~õ - ‘~²üª¢ú }ò›~ñ Ðïëý~” ‘Ñïý³ ö îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì ø~ÿ ²}û {øô

¼³à“ îùó¯̧ýô î½~ö² ̧~́ü~õ

- îÑ³Øþ Ø³{üó̄ø~ÿ }‘ª~° ¼¯û …ú îóÍ÷² ‘ȫüô ²ö¿ ø~ÿ îÝ~öñ ̧~́ÿ    

- Ø³{üó̄ }ò’ª~̂ äμüóú …³‘³ îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì ø~ÿ È~Üþ ̧óåþ

ä³öû  CPE  ò¹³}õ  ‘ǖ†³̧~¥ì ‰~²»  ̧ýó~̂ Ô³̂

- îÑ³Øþ ‰ì ø~$ î÷Ä÷Ó ö }ø¯}Û ‰³ö¶û

 - ©¹~²” ø~ ö ÄÑÚ ø~ÿ îÑï÷í ‰ì ø~ÿ Ü÷̧þ ̧óåþ

 - }²´ü~…þ àýÙþ ö àïþ ‰ì ø~$ ²ö¿ ø~ÿ }ò›~ñ ö ò’~üœ {õ

- îÑ³Øþ ²ö¿ ø~ÿ îÝ~öñ ̧~́ÿ ‰ì ø~ÿ Ü÷̧þ ̧óåþ$ îμ}ü~ ö îÑ~ü‡ ø³ ²ö¿

- ²ö¿ îÝ~öñ ̧~́ÿ ö …ù¹~́ÿ ê³́û }ÿ îó’ª‡ ‰³ö¶û

- {́î~ü¾|ø~ÿ À÷²” ä³Ø’ú

- ‰ª¾ Øýëð ©éÀú Ðïëý~” }š³}ÿ }ò›~ñ ¼¯û  
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¸ªó³}òþ:3…ùïô 7931

î÷Ä÷Ó ̧ïýó~²:"{¼ó~üþ …~ öü·äþ|ø~ÿ …~î†÷ ö à~²…³®ø~ÿ {õ ®² ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ"

¸ªó³}õ:{Ü~ÿ ®à’³{²¿ {́}®û

…~î†÷ äý~øþ }̧“ }́ ©~ò÷}®û äó̄îý~õ àú …ú ®êýì à~²…³®ø~ÿ …þ|¼ï~² {õ$ Ü³õ|ø~ î÷²® }̧’Ù~®û …÷îý~õ ø³ îóÉÝú

…÷®û }î~ ‘óù~ }́ }ö}̧Ê Ü³õ ä±¼’ú î÷²® ‘÷šú ‰·öø½å³}õ à½÷²ø~ÿ îª’ëÚ Ü³}² ä³Ø’ú }̧“. ä¹’³û à~²…³® }üô äý~û

…ú ¥ÿ̄ ́ü~® }̧“ àú üá›~ Ü~…ì …ý~õ òý¹“ öêþ …É÷² àëþ }́ Àó~üÒ ®̧’þ$ }•~•ýú îóμí ö {¼Šμ©~òú$ ö̧~‚ì î÷̧ýÝþ

ö }̧†~̂ …~́ÿ ä³Ø’ú ‘~ Àó~üÒ {²}ü½þ$ ®}²ö‚þ$ Ô±}üþ$ à~Ô± ̧~́ÿ$ ò¹~šþ ö ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ à~²…³® ®}²®. ®²

ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ îþ|‘÷}õ }́ {õ …ú Ðó÷}õ ÐóÁ³ ̧~́û|}ÿ ö ü~ Ôý³ ̧~́û|}ÿ ö …³}ÿ ̧~©“ ̧~́û|ø~ÿ îÝ³öõ …ú À³Øú

ö ²ö̧’~üþ$ ̧~́û|ø~ÿ î÷Ü“$ ‰ì ̧~́ÿ$ ©³‰~ø~ÿ ®ö …Ñÿ̄ ö ̧ú …Ñÿ̄$ òï~ ̧~́ÿ$ àÚ ö ®}²…¹“ ̧~©’ï~õ }̧’Ù~®û

à³®. ®² îÑï~²ÿ ö ®à÷²}̧ý÷õ …ú Ðë“ …~Ø“ öøó̧̄ú öü·û {õ ÐóÁ³ÿ …¹ý~² ́ü†~ ö ‰³à~²…³® }̧“. …ý¾ }́ øμ}² ä÷òú

…~î†÷ ®² ̧³}̧³ šù~õ öš÷® ®}²® àú ø³ à¯}ñ }́ ê¦~Ï ©÷}Ã îá~òýáþ ö Ì~ø³ÿ$ ÜÉ³$ Äª~î“$ ²òæ ö î÷}® ¼ýïý~üþ

‘½áýì ®øó̄û …~ üá¯üå³ î’Ù~ö‘ó̄. …ú Ðë“ }²´}òþ ö ®² ®̧’³» …÷®õ$ òý~́ }Ü½~² àð ®²{î¯ ®² š÷}îÒ ‘÷̧Ñú òý~Ø’ú ü~

®² ¥~í ‘÷̧Ñú ²} …ú ©÷…þ …³{ö²®û à³®û …ú øïýô Ðë“ …ú }̧~îþ î¹’Ñ~²ÿ ¡÷õ ¡÷̂ ØÝ³} ü~ Èéÿ ̧†μ òýμ ¼ù³”

®}²®. î÷}® }̧’ª³}Ÿ ¼¯û }́ Ü¹ï’ù~ÿ îª’ëÚ üâ …~î†÷ ²} îþ|‘÷}õ …ú Ðó÷}õ î÷}® }öêýú ®² î¦Á÷è” {²}ü½þ ö …ù¯}¼’þ

ö ®}²ö‚þ …á~² …³®. š÷}òú …~î†÷ üâ î~®û Ô±}üþ ê±ü± ö …¹ý~² îÕ±ÿ î¦¹÷̂ îþ|¼÷®.

üáþ }́ öü·äþ|ø~ÿ …³‘³ …~î†÷ ò¹†“ …ú ¡÷̂$ à~²‰±ü³ÿ {õ }̧“. …~î†÷ ́î~òþ àú ‘~́û }̧“ …³}¥’þ …³ǖû ¼¯û ö ‰º

}́ ©½â ¼ȭ ®² šù“ È÷êþ …ú Ðë“ øð|²}̧’~ …÷®õ }êý~Û {õ$ …³}¥’þ ö …~ ̧~®û|‘³üô }…μ}² Ü~…ì ‘†̄üì …ú ò÷}²ø~üþ …~

Äª~î“ ®êª÷}û }̧“. ̧~Üú …~î†÷ …ª~È³ ¼áì øó̧̄þ ©~Ã {õ )üâ }̧’÷}òú ‘÷ ©~êþ àú ®² Ø÷}Àì î½ªÁþ ®}²}ÿ

ä³û ö ®ü~Ø³}äð }̧“( …É÷² È†ýÑþ üâ ÐóÁ³ {î~®û ö …ùýóú ¼¯û îùó̧̄þ …½ï~² îý³ö®. Ðéöû …³ }üóù~ ¥’þ ®²

®ü÷}²û …~î†÷$ ®² šù“ ¼Ñ~Ðþ ö …ú ̧ï“ …ý³öõ$ ‘³}àð }̧áë³}ò½ýð …ú ‘²̄üœ }Øμ}ü¾ îþ|ü~…¯ àú …~Ð̃ }Øμ}ü¾ …ý½’³

îÝ~öî“ ©ï½þ …~î†÷ îþ|¼÷®. …~î†÷ ©ýëþ ̧³üÒ ²¼¯ îýáó̄ ö ®² …ÑÅþ }́ ä÷òú ø~ ̧³Ð“ ²¼¯ ‘~ àïþ …ý¾ }́ üâ

î’³ ®² ²ö´ òýμ äμ}²¿ ¼¯û }̧“. øïýô î¹„ëú š~üåμüóþ …~î†÷ø~ÿ ÜÉÒ ¼¯û ²} …~ ̧~Üú|ø~ÿ ‘~́û ‘¹³üÒ îþ|àó̄.

…~î†÷ üáþ }́ äý~ø~òþ }̧“ àú Ø’÷̧ó’μ …~èüþ ®}²® ö }üô …ú îÑó~ÿ š±̂ …ý½’³  2OC  ö ‘÷êý̄ }à¹ý·õ …ý½’³ }̧“.

üáþ }́ îμ}ü~ÿ …~î†÷ …ú Ðó÷}õ îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ îÝ~öî“ îá~òýáþ ©Á÷À~ îÝ~öî“ à½½þ {õ }̧“ àú ®² ¥¯ Ø÷è®

…÷®û ®² ¥~êþ àú š³ñ ¥›ïþ {õ üâ ®øð Ø÷è® }̧“. ²¼¯ …~î†÷ ®² ®}îóú|ø~ ö ¼ý‡|ø~ …~ ‘÷šú …ú ¼†áú …ú øð ‰ý÷̧’ú|}ÿ

àú }́ ̧~Üú|ø~ÿ ²öò̄û ́ü³ ́îýóþ$ ²ü½ú|ø~ ö ²üμöñ|ø~ ‘½áýì ¼¯û }̧“ }́ Ø³̧~ü¾ ©~ã šë÷äý³ÿ îþ|àó̄. øμüóú

‘÷êý̄ …~î†÷ …¹ý~² àï’³ }́ øμüóú ‘÷êý̄ îÁ~ê§ î³̧÷îþ ¡÷õ Ø÷è® ö …’ô }̧“. …³}ÿ }•†~” îÝ~öñ …÷®õ …~î†÷ øïýô

à~Øþ }̧“ àú …¯}òýð }öêýô äý~øþ …÷® àú ‰º }́ …ï†~²}õ }‘ïþ ¶}‰ô î›®̄} ²ö‚ý̄. …~î†÷ ò¹†“ …~ {Ø~” òýμ îÝ~öñ }̧“

ö òý~́ÿ …ú }̧’Ù~®û }́ {Ø“ à¾|ø~ ò̄}²®. }Üëýð îó~̧‡ …³}ÿ ²¼¯ …~î†÷ îÑï÷è îó~ÈÞ ä³î¹ý³ ö òýïú ä³î¹ý³ÿ }̧“.

îó~ÈÞ î³È÷̂ ö òýïú î³È÷̂ )òÍý³ò÷}² ¥~¼ýú|}ÿ ®²ü~ÿ ©μ²( …³}ÿ ²¼¯ îó~̧‡ …÷®û ö ©~ã …~ǖ …ýô ©óþ̀ ‘~ }ò̄àþ

}̧ý̄ÿ …~¼¯ àú ®² }üô ¼³}üÊ …~î†÷ òý~́ …ú øý¢å÷òú î³}Ü†’þ ò̄}¼’ú ö …³}¥’þ ²¼¯ à³®û ö ‘á`ý³ îý½÷®.    

…~ ‘÷šú …ú îμ}ü~ÿ …~î†÷$ ̧~èòú …÷®šú|ø~üþ ‘÷̧Ê …³©þ }́ ®}ò½å~û|ø~ÿ îÑ’†³®² ̧³}̧³ šù~õ …ú îóÍ÷² ‘¦ÝýÞ

®² î÷²® ©÷}Ã ä÷òú| ø~ÿ î’Ù~ö” }üô äý~û …³}ÿ }̧’Ù~®û ®² ÀóÑ“$ ̧~©“ ö ̧~́$ à~Ô± ö îó¹÷š~” ®² òÍ³ ä³Ø’ú

¼¯û ö ®² }©’ý~² ‰·öø½å³}õ Ü³}² îþ|äý³®. …ú ®êýì }²¿́ }Øμö®û …~èÿ }üô î¦Á÷í …ÑÅþ }́ à½÷²ø~ÿ }²ö‰~üþ

òÍý³ øëó̄ àú ‘÷êý̄ àóó̄û …~î†÷ òý¹’ó̄ î†~®²” …ú ö}²®}” ö Ø³{ö²ÿ …~î†÷ à³®û ö ‰º }́ ‘†̄üì {õ …ú î¦Á÷è‘þ
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}²¼́ïó̄$ ®ö…~²û {òù~ ²} …ú ̧~ü³ à½÷²ø~ À~®² îþ|àóó̄. à½÷² ‰ùó~ö² …³́üì Ðëý³Ôð ®}¼’ô …ý¾ }́ 5/8 îýëý÷õ

àýë÷î’³ î³…Ò î¹~¥“ ö òýμ îó~…Ò È†ýÑþ ̧³¼~² ö šóåì|ø~ÿ }ò†÷û )…ý¾ }́ 3/3 îýëý÷õ àýë÷î’³î³…Ò šóåì {î~́öõ

àú ¥ȫ® ®ö …³}…³ àì ©~ã }ü³}õ }̧“( î¯‘ý¹“ àú …ú }øïý“ ̧³î~üú|ä±}²ÿ ö ‘¦ÝýÞ ®² î÷²® }üô îó†Ò }²¼́ïó̄ ö

‘›¯ǖ ‰±ü³ ‰þ …³®û }̧“. …~î†÷ öü·äþ|ø~ÿ ©~Ã ©÷® ²} }́ ê¦~Ï ©÷}Ã îá~òýáþ$ Øýμüáþ$ Ì~ø³ÿ ®}²}̧“ àú

îþ|‘÷}õ …³}ÿ {õ š~üå~øþ à~îé î’Ù~ö” ®² îÝ~ü¹ú …~ ¡÷̂ Ü~‚ì ¼¯. ‘ï~îþ }üô öü·äþ|ø~$ …~î†÷ ²} ‘†̄üì …ú üáþ }́

îÁ~ê§ îùð Ü³õ …ý¹“ ö üáð à³®û }̧“.

îƒÑƒ³Øƒþ   àƒ’ƒ~̂ø~ÿ ö}Àëú

ò~ñ à’~̂:   ²}øóï~ÿ {́î~ü½å~û …’ô ö îÁ~ê§- šë̄ }öí: ̧óå¯}òú

î÷êÙýô: î¦¹ô ‘¯üô$ Ðëþ }à†³ àÙ~¿ …~́}²ÿ$ ̧ý̄ î¦ï¯ ̧›~®ÿ ÐÉ~².

ò~¼³: ò†Æ ®}ò¾-…ù~²89

îó~…Ò ö ®̧’÷²}êÑïëù~ÿ }ò›~ñ

{́î~ü½ù~ÿ ©~ã$ îÁ~ê§ ö …’ô

Ô~ê†~— …Á÷²” Ôý³îÁ÷² òå~²¿

¼¯û|}ò¯ ö š±}…ý“ ©~Àþ …³}ÿ

}Ø³}® ÐéÜùïó̄ ²} ò̄}²ò̄. êýáô ®²

}üô ²}øóï~ àú }öêýô ò¹ªú }́ ̧³ÿ

î›ï÷Ðú ²}øóï~ø~ÿ îÁ÷² îý†~¼¯$

¸Ñþ …³ }üô …÷®û }̧“ ‘~ Äïô

…³²̧þ øÛ̄$ à~²…³®$ ©éÀú

²ö¿ ö }…μ}² î÷²® òý~́$ î³}¥ì

}ò›~ñ ø³ {́î~ü¾ øï³}û …~ ‘Á~öü³

î³‘†Ê …~ °à³ üâ î`~í …É÷² ©éÀú î½~ø¯û ¼÷ò̄. ‘é¿ ́ü~®ÿ Èþ ́î~òþ È÷èòþ }ò›~ñ ä³Ø“ ‘~ }üô à’~̂ …ú Ü²̄ÿ

{̧~õ …~¼¯ àú …³}ÿ øïú )à~²¼ó~̧~õ$ ‘áó¹ýóù~ ö ®}ò½›÷ø~( …¹ý~² ²}¥“ ö Ü~…ì }̧’Ù~®û …~¼¯. êý¹“ ‘Ý³ü†~— š~îÑþ

}́ {́î~ü½ù~ÿ îÁ~ê§ ̧óå¯}òù~ÿ ö ²ö¼ù~ÿ }̧’~ò̄}²® {òù~ ®² Äïýïú ¼ï~²û1 }ò’ù~ÿ }üô à’~̂ {î¯û }̧“. øï¢óýô

®² Äïýïú ¼ï~²û2 }üô à’~̂ }êμ}î~” }©’ý~²ÿ ö }š†~²ÿ …³©þ }́ {‚ýô|ò~îú  ö ò½³ü~” ‰³à~²…³® …³}ÿ ©÷}òó̄ä~õ

î¦’³ñ ä³®{ö²ÿ ¼¯û }̧“.

   …~ ‘÷šú …ú ̧ù÷ê“ ®² ü~®äý³ÿ-‘Á÷ü³ÿ îÉ~êÑú }üô à’~̂ …³}ÿ àëýú à~²¼ó~̧~õ$ îùó̧̄~õ î³‘†Ê$ ØÑ~èõ ®²

{́î~ü½å~øù~ ö ®}ò½›÷ü~õ î³‘†Ê ‰ý½óù~® îý½÷®.                                                   



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ8

Ðó÷}õ à’~̂ )Ø~²̧þ(: ²ö̧~́ÿ …’óþ Ø³ö®ä~û$ …ª¾ }öí: îÁ~ê§$ ̧~©“ ö }š³}    

Ðó÷}õ à’~̂ )}òåëý¹þ(: noitcurtsnoC dna slairetaM :eno traP ,dleifriA fo tnemevaP etercnoC 

ò÷ü¹ó̄ä~õ: ®à’³ îùÿ̄ ¡ýóþ$ ®à’³ ‰÷²ü~ ¥~šþ|à³üïþ$‰³öØ¹÷² Ø³ǖöõ îÝ»̄|ò·}®$ ®à’³ î¦¹ô ‘¯üô

¸~í }ò’½~²: 8931

ò~¼³: }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ

‘Ñ¯}® ÀÙ¦~”: 882 ÀÙ¦ú

…~ ‘÷šú …ú ä¹’³¿ }̧’Ù~®û }́ ²ö̧~́üù~ÿ …’óþ ®² à½÷² šù“ }¥¯}™ Ø³ö®ä~øù~ ®² ̧~êù~ÿ }©ý³$ êμöñ …³²̧þ

®ÜýÞ|‘³ îÁ~ê§ ö ²ö¼ù~ÿ ̧~©“ ö }š³} …³}ÿ îùó̧̄ýô ö È³}¥~õ }î³ÿ …¯üùþ }̧“. ́ü³} …ª¾ Ðï¯û|}ÿ }́ ‘›~²̂

îùó̧̄þ ö î¹’ó̄}” ®² ®̧’³» …~ ²öüá³® È³}¥þ ²ö̧~́üù~ÿ }òÑÉ~ØŠ±ü³ )…~ }̧’Ù~®û }́ îªë÷Ë {̧Ù~ê’þ( ¼áì

ä³Ø’ú }̧“. à’~̂ ¥~Ä³ }öêýô …ª¾ }́ üâ î›ï÷Ðú ̧ú|ä~òú ®² ©Á÷Ã ²ö̧~́ÿ …’óþ Ø³ö®ä~û }̧“ àú …ú È÷² ©~Ã

…ú öü·äýù~ÿ îÁ~ê§ î÷²® }̧’Ù~®û ö ²ö¼ù~ÿ {î~®ø¹~́ÿ$ ̧~©“ ö }š³}ÿ ©~ã …¹’³$ èüú ́ü³}̧~»$ èüú }̧~»

ö èüú ²öà¾ …’óþ ‰³®}©’ú }̧“. ØÁëù~ÿ ø½“ ä~òú à’~̂ ®² ²}̧’~ÿ ‘~îýô øÛ̄ à’~̂ šù“ {¼ó~üþ îùó̧̄ýô ö

È³}¥~õ …~ }̧’~ò̄}²®ø~ÿ î÷²®òÍ³ {üýô|ò~îú|ø~ÿ îÑ’†³ ®òý~  Ð†~²‘ó̄ }́:

ØÁì 1: îÝî̄ú

ØÁì 2: ©~ã …¹’³ ö èüú ́ü³}̧~»

ØÁì 3: èüú }̧~»

ØÁì 4: }ò’ª~̂ îÁ~ê§ ö È³̈ }©’éË èüú }̧~»

ØÁì 5: }š³}ÿ èüú }̧~» ‘`†ý“|¼¯û ö òÙ÷°‰±ü³

ØÁì 6: î½ªÁ~” îÁ~ê§ î÷²® }̧’Ù~®û ®² …’ô

ØÁì 7: È³̈ îªë÷Ë …’ô

ØÁì 8: }š³}ÿ ²öüú …’óþ
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øï~ü¾ ‘ªÁÁþ òÝ¾ ̧ýï~õ ®² ®ö}ñ ö ‰~ǖ}²ÿ …’ô
øï~ü¾ ‘ªÁÁþ òÝ¾ ̧ýï~õ ®² ®ö}ñ ö ‰~ǖ}²ÿ …’óþ …~ ²öüá³® }̧’Ù~®û …ùýóú }́ ̧ýï~õ ®² ̧~́û ø~ÿ …’óþ

®² ‘~²ü« }öí }̧Ùó̄ î~û ‘÷̧Ê }ò›ïô …’ô }ü³}õ òï~üó̄äþ }̧’~õ }ÀÙù~õ ö ̧ýï~õ }ÀÙù~õ ®² ¼ù³ }ÀÙù~õ

…³äμ}² ¼¯. ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 30356873-130 ‘ï~» ¥~Àì

òï~üó̄.     

à~²ä~û {î÷¼́þ à~²…³® ¶‚÷̧ó’’ýâ ø~ ®² ̧~©“ ²}û ö ²}û {øô
}ò›ïô ¶‚÷̧ó’’ýâ }ü³}õ ö ¼~©ú }ü³}òþ …ýô }êïëëþ  SGI  …~ øïá~²ÿ ¼³à“ ̧~©“ ö ‘÷̧Ñú ́ü³…ó~ø~ÿ ¥ïì

ö òÝì à½÷² à~²ä~û {î÷¼́þ òýð ²ö´û$ ‘¦“ Ðó÷}õ "à~²…³® ¶‚÷̧ó’’ýâ ø~ ®² ̧~©“ ²}û ö ²}û {øô"  ²} ®² ²ö´

üá½ó†ú 5 }̧Ùó̄ î~û ̧~í š~²ÿ ®² î¦ì ̧~êô àóÙ³}òº$ ¼³à“ ̧~©“ ö ‘÷̧Ñú ́ü³…ó~ø~ÿ ¥ïì ö òÝì à½÷²

…³äμ}² ¼¯. ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 26244788 ‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.

   

ü~́®øïýô àóå³û îëþ îùó̄þ̧ Ðï³}õ
…ª¾ îùó̧̄þ ²}û$ ̧~©’ï~õ ö î¦ýÊ ́ü¹“ ®}ò½á¯û îùó̧̄þ ®}ò½å~û ¼ý³}́ îÙ’ª³ }̧“ ü~́®øïýô àóå³û
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پرسش و پاسخ
 
 
 
 
 

 جناب آقای دکتر تدین  
)جایگزین آرمااورر( را   PP Fiberمقاومت فشاری )مکعبی( بتن حاوی الیاف آزمایش این شرکت به روش متداول 

بارده اتات هرد اد از     یباه باتن الیااف   مررد آزمایش قرار داده و در اغلب مرارد شاهد افت مقاومت فشاری نسابت  
 ورکیب الیاف با بتن، انتظار افزایش مقاومت خمشی و کششی در بتن داریم.

با ورجه به ای که کارفرمایان محترمی که از الیاف به جای آرماورر حراروی در کفسازی ص عتی اتاتفاده مای ک  اد،    
طعااً در  بهره می برند. اظهار نظر حضاروعالی، ق  های متداول و معمرل جهت بررتی مقاومت فشاری آزمایشاکثراً از 

 خراهد برد. مرارد مطروحه ذیل راهگشا
 مقاومت می شرد؟افزایش باعث  053آیا افزودن الیاف به میزان یک کیلرگرم در متر مکعب بتن با عیار -
 متداول به روش مکعبی جهت مقاومت فشاری ، مررد وایید اتت؟ آزمایشآیا  -
 گیری از بتن الیافی جهت وعیین مقاومت فشاری دیست؟بهترین روش نمرنه  -

 موسی الرضا نظامی
  جناب آقای مهندس موسی الرضا نظامی

مشاهدات ج ابعالی درمررد افت مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف در مقایسه با مقاومت فشاری بتن بدون الیااف   -1
 مشابه کامالً صحیح اتت و مشکل خاصی ندارد.در نسبت آب به تیمان یکسان و طرح مخلرط 

بسیاری از پژوهشگران در ه گام مصرف الیاف مختلف اعم از شیشه، پلیمری یا تلرلزی گزارش کارده اناد کاه     -2
مقاومت فشاری بتن دتتخرش کاهش یا عدم افزایش می شرد. متاتفانه برخی از افاراد در ایاران نتاایی دیگاری را     

یا تاختگی اتت و گاه مربرط به شرکت های ورلیدک  ده و یا فروش ده ایان الیااف    نادرتتاغلب ک  د که  اعالم می
 .می باشد

این یافته ها م حصر به مقاومات فشااری نمای باشاد و مارارد دیگاری مان اد جامب آب، عما  نفارذ آب و تاایر            
 ا نیز در برمی گیرد.آزمایشهای مروبط با دوام ر

همانطرر که در نامه خرد مرقرم فرمرده اید انتظار اغلب افراد افزایش در مقاومت خمشی و کششی اتت و نمی وران 
 این انتظار را به مقاومت فشاری و تایر ویژگی های مکانیکی و دوام وعمیم داد.

نیز کااهش مشااهده مای شارد کاه معمارالً       ضم اً الزم به ذکر اتت که گاه در اروباط با مقاومت خمشی و کششی 
 ظرفیت خمشی یا طاقت خمشی افزایش می یابد.

در مررد الیاف فرالدی گاه ممکن اتت افزایش مختصری در مقاومت فشاری دیده شرد و در مقاومت کششای و   -3
 ست د.شرد اما به مع ای آن نیست که همه الیاف دارای د ین ویژگی ه میخمشی نیز افزایش مقاومت دیده 

کیلارگرم در مترمکعاب باه     یاک )پلی پروپیلن( به بتن به میزان  PPافزودن یک کیلرگرم الیاف از نرع پلیمری  -4
احتمال قری باعث افت مقاومت فشاری می گردد و اتالمپ بتن در نسابت آب باه تایمان تابات و طارح مخلارط       

 یکسان را نیز کم می ک د.
ی وفاوت خاصی با بتن معمرلی ندارد و نمرنه گیری آن نیاز مشاابه باتن    ا روش آزمایش مقاومت فشاری بتن الیاف5

 معمرلی اتت.
 محسن تدین 

 جناب آقای دکتر تدین

آزمرناه و نمرناه   »مرضارع   0-8-03-9همانطرر که اتتحضار دارید در مبحث نهم مقررات ملی تااختمان ، بخاش   
ومت دو آزمرنه گردیده که د انچاه ایان اخاتالف    اشاره به مرضرع اختالف مقا 0در ب د « برداری بتن های مصرفی 

 ترم وعیین ک  ده خراهد برد. هبیشتر از پ ی درصد میانگین دو آزمرنه باشد ، نتیجه آزمرن
راه ماایی نمارده و   « باشاد  نتیجه آزمارن تارم وعیاین ک  اده مای     » لطفاً در خصرص مفهرم جمله بر این اتاس: 

 معیار قرار می گیرد؟ آزمرنهترم مالک می باشد و یا میانگین ته  نتیجه آزمرنهبفرمائید آیا فقط 
ترم نیز با پاتخ دو آزمرنه اول و دوم بیشتر از پ ی درصد میانگین باشد ده نتیجاه   هد انچه اختالف پاتخ آزمرن-0

 ای می وران گرفت ؟
رر مثال اگر پاتخ دو آزمرنه بایش  اتاتاً حد اختالف میانگین پاتخ دو آزمرنه با میانگین آنها دقدر اتت ؟ به ط-2
% نمرناه هاا دارای پاتاخ اخاتالف     05% اختالف داشته باشد و یا د انچه در یک تری نمرنه برداری بایش از  05از 

 بیش از پ ی درصد میانگین باشد دگرنه نظری باید اعالم نمرد؟

وز باشد و اخاتالف دو آزمرناه در   ر 28تن  درروز بیش از پاتخ یک یا دو آزمرنه  7د انچه پاتخ آزمرن در تن -0
 % میانگین باشد ده باید کرد ؟5روز بیشتر از  28

 انجمن صنفی کارفرمایی بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی
 جناب آقای مهندس قاضی خانی

" نتیجه آزمارن تارم وعیاین ک  اده مای باشاد       "این جمله یع ی  مسلماً در پاتخ به پرتش اول باید گفت که -1

مفهرم نیست. در این رابطه باید اذعان کرد که د ین جمله نامفهرمی دقیقاً از وفسایر جلاد اول آباا برداشات شاده      
اتت و این قصرر مربرط به نریس دگان متن وفسیر و بریژه ای جانب می باشد. علت باروز ایان مشاکل ورییار ماتن      

 رد.همان جلسه ب این مرضرع در نادرتتهادی و انشاء پیش 
 بدین دلیل به نرعی پاتخ پرتش دوم شما نیز روشن می شرد.

درصد هر یک از نتایی با میانگین مطرح شرد که به اشتباه اختالف دو نتیجه بیشتر  5قرار برد اختالف بیش از  - 2
 درصد میانگین نرشته شد. 5از 
دو ، نرشته شده اتت که د انچاه اخاتالف نتیجاه    02281-2و معادل ایرانی آن  ISO22965-2در اتتاندارد  -3

درصد میانگین آنها باشد علی القاعده این نتایی از فهرتت نتایی حمف می گردد مگر ای که تابات  05آزمرنه بیش از 
ین نتیجاه نمرناه   شرد نتیجه کمتر ناشی از نقص در آزمرنه مربرطه اتت. در این حالت نتیجه بیشتر بع اران میاانگ  

 درصد قید گردد.03درصد، مقدار05شرد. در وفسیر آبا قرار برد این متن نرشته شرد و بجای  تبت می
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 جناب آقای دکتر تدین  
)جایگزین آرمااورر( را   PP Fiberمقاومت فشاری )مکعبی( بتن حاوی الیاف آزمایش این شرکت به روش متداول 

بارده اتات هرد اد از     یباه باتن الیااف   مررد آزمایش قرار داده و در اغلب مرارد شاهد افت مقاومت فشاری نسابت  
 ورکیب الیاف با بتن، انتظار افزایش مقاومت خمشی و کششی در بتن داریم.

با ورجه به ای که کارفرمایان محترمی که از الیاف به جای آرماورر حراروی در کفسازی ص عتی اتاتفاده مای ک  اد،    
طعااً در  بهره می برند. اظهار نظر حضاروعالی، ق  های متداول و معمرل جهت بررتی مقاومت فشاری آزمایشاکثراً از 

 خراهد برد. مرارد مطروحه ذیل راهگشا
 مقاومت می شرد؟افزایش باعث  053آیا افزودن الیاف به میزان یک کیلرگرم در متر مکعب بتن با عیار -
 متداول به روش مکعبی جهت مقاومت فشاری ، مررد وایید اتت؟ آزمایشآیا  -
 گیری از بتن الیافی جهت وعیین مقاومت فشاری دیست؟بهترین روش نمرنه  -

 موسی الرضا نظامی
  جناب آقای مهندس موسی الرضا نظامی

مشاهدات ج ابعالی درمررد افت مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف در مقایسه با مقاومت فشاری بتن بدون الیااف   -1
 مشابه کامالً صحیح اتت و مشکل خاصی ندارد.در نسبت آب به تیمان یکسان و طرح مخلرط 

بسیاری از پژوهشگران در ه گام مصرف الیاف مختلف اعم از شیشه، پلیمری یا تلرلزی گزارش کارده اناد کاه     -2
مقاومت فشاری بتن دتتخرش کاهش یا عدم افزایش می شرد. متاتفانه برخی از افاراد در ایاران نتاایی دیگاری را     

یا تاختگی اتت و گاه مربرط به شرکت های ورلیدک  ده و یا فروش ده ایان الیااف    نادرتتاغلب ک  د که  اعالم می
 .می باشد

این یافته ها م حصر به مقاومات فشااری نمای باشاد و مارارد دیگاری مان اد جامب آب، عما  نفارذ آب و تاایر            
 ا نیز در برمی گیرد.آزمایشهای مروبط با دوام ر

همانطرر که در نامه خرد مرقرم فرمرده اید انتظار اغلب افراد افزایش در مقاومت خمشی و کششی اتت و نمی وران 
 این انتظار را به مقاومت فشاری و تایر ویژگی های مکانیکی و دوام وعمیم داد.

نیز کااهش مشااهده مای شارد کاه معمارالً       ضم اً الزم به ذکر اتت که گاه در اروباط با مقاومت خمشی و کششی 
 ظرفیت خمشی یا طاقت خمشی افزایش می یابد.

در مررد الیاف فرالدی گاه ممکن اتت افزایش مختصری در مقاومت فشاری دیده شرد و در مقاومت کششای و   -3
 ست د.شرد اما به مع ای آن نیست که همه الیاف دارای د ین ویژگی ه میخمشی نیز افزایش مقاومت دیده 

کیلارگرم در مترمکعاب باه     یاک )پلی پروپیلن( به بتن به میزان  PPافزودن یک کیلرگرم الیاف از نرع پلیمری  -4
احتمال قری باعث افت مقاومت فشاری می گردد و اتالمپ بتن در نسابت آب باه تایمان تابات و طارح مخلارط       

 یکسان را نیز کم می ک د.
ی وفاوت خاصی با بتن معمرلی ندارد و نمرنه گیری آن نیاز مشاابه باتن    ا روش آزمایش مقاومت فشاری بتن الیاف5

 معمرلی اتت.
 محسن تدین 

 جناب آقای دکتر تدین

آزمرناه و نمرناه   »مرضارع   0-8-03-9همانطرر که اتتحضار دارید در مبحث نهم مقررات ملی تااختمان ، بخاش   
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درصد میانگین قابل قبرل 05در متن جدید آبا و در نتیجه مبحث نهم مقررات ملی جدید، اختالف دو آزمرنه وا  -4
زمرنه ای که مقاومت کمتر داشته اتت می وران آن در صررت احتمال نقص در آ 02281ا2اتت و طب  اتتاندارد 

را حمف و نتیجه آزمرنه باقمیانده را بجای میانگین م ظرر کرد. در غیر ای صررت کل نتیجه نمرنه حمف مای شارد.   
 این مررد برای ته آزمرنه نیز بکار گرفته شده اتت. 

برای نمرناه قابال اجارا نیسات و مرضارعیت      الزم به ذکر اتت که این مرضرع فقط برای آزمرنه ها می باشد و  -5
 .ندارد

 محسن تدین 
 جناب آقای دکتر محسن تدین  

مرضرع ارزیابی بتن هاای تااخته شاده باا تاایر اناراع        00ا8ا03ا9در مبحث نهم مقررات ملی تاختمان ماده  -1
وران مقاومت های مشخصه مررد انتظار را باا اتاتفاده از    تیمان پرول د، وصریح شده که با اجازه دتتگاه نظارت می

 بدتت آورد. 11ا03ا9جدول 
قیاد   ƒc  2/0 روزه معاادل  93و مقاومات   ƒc 9/0روزه معاادل   28ومت مقا 2در جدول یاد شده برای تیمان نرع 

ماده ممکرر آیا می وران نمرنه بت ی را که باا اتاتفاده تایمان     0گردیده اتت. حال با ورجه به مثال م درج در ب د 
ت می باشد قابل قبرل دانسات؟ و اگار د این اتا     ƒc 9/0روزه آن ماده  28تاخته شده و مقاومت فشاری  2ویپ 

 روزه ده دلیلی وجرد دارد؟ 93برای آزمرن بتن فرق در تن 
ها با هم دقدر اتت؟ آیا مای واران    ها در آزمرنهای وعیین مقاومت فشاری بتن، تقف اختالف بین مقاومت آزمرن  2

آزمرنه دیگر دارد حمف نمرد؟ و بطارر کلای بارای     2به هردلیلی نتیجه یک آزمرنه را که مقاومت باالوری نسبت به 
 حمف نتیجه یک آزمرنه ده شرایطی بایستی وجرد داشته باشد؟

 انجمن صنفی کارفرمائی 
 بتن و قطعات بتنی خراسان رضوی 

 جناب آقای مهندس سعید قاضی خانی 
 مرارد زیر در این رابطه به اتتحضار می رتد. 

صای در هیچیاک از آئاین    مبحث نهم مقررات ملی، پایه و اتاس خا 00 -8-03-9هر د د مرارد م درج در ب د  -1
نامه ها ی معتبر دنیا ندارد اما فعالً وا ابالغ ویرایش جدید، این مرارد در تطح ف ی بع ران مقررات ملی جااری مای   
باشد. در این ب د، نیاز به اجازه دتتگاه نظارت وجرد دارد و ورصیه می ک یم وا ناظرین محترم از این اختیار اتتفاده 

 ب، رایی و معمرل نگردد.نک  د وا این بدعت عجی
روزه را مای واران در    28، مقاومات فشااری   2همانطرر که در پرتش اول قید فرمرده اید برای تیمان پرول د نارع  

مقاومت مشخصه قید شده در نقشه و مشخصات ف ی پروژه پمیرفت. در این حالت نیازی به آزماایش   9/3مقایسه با 
شده در جدول برای اطالع اتت هم د ین ممکن اتت فاردی بخراهاد    روزه نیست بلکه اعداد قید 93بتن در تن 

 روزه را مالک پمیرش قرار دهد که این اعداد کاربرد دارد. 93تن 
مبحث نهم مقررات ملی ج به واقعی ندارد. ایان نسابت هاا از     11-03-9اصرالً نسبت های قید شده در جدول  -2

اداره  Concrete Manualمیالدی آمده اتات کاه از کتااب     03یا  53نتیجه یک وحقی  مربرط به تالهای دهه 
USBR   در کتاب 0975درProperties of concrete  فصل دوم( و کتاب(Concrete technology   آقاای

کیلر تیمان برده اتت و تایمانهای آن دوره کاه    005های مررد نظر دارای عیار تیمان  نریل نقل شده اتت. بتن
 .مریکا تاخته شده اتت در این بتن ها بکار رفته اتتآدر 

 
 کیلرگرم تیمان در متر مکعب و تاخته شده با انراع مختلف تیمان 005رشد مقاومت بتن های حاوی 

در مبحث نهم مقررات ملی، جدولی براتاس م ح ی های شکل مرجرد در این کتابها وهیه شده اتت! و عجیب آنکه 
بع ران مقررات ملی برای بتن های دهه دوم قرن بیست و یکم که با تیمانهای متفااووی باا رشادهای خااص بارای      

 قید گردیده اتت.کم تاخته شده اتت بع ران نسبت های اجباری  C2Sزیاد و   C3Sمقادیر 
میالدی در وحقیقی مشابه نسبت های دیگری را بصررت مترتط به هماراه   93در دهه  PCAالزم به ذکر اتت که 

 حداقل و حداکثر نسبت های رشد مقاومت ارائه داده اتت که مررد اتتفاده قرار نگرفته اتت.
خراص باتن یاا ویژگای هاای باتن       که ورجمه آن بع ران Properties of Concreteهم د ین در همان کتاب 

( بارای  0959) PCAدر مجلاه   Woodsورتط آقای دکتر فامیلی م تشر شده اتات نتیجاه وحقیقای را از آقاای     
مشاهده می ک یم که روند ورتعه مقاومت بتن هاا بارای تایمانهای پرول اد امریکاایی،       19/3نسبت آب به تیمان 

 ن را نادیده گرفته اند.کامالً متفاوت می باشد و در مبحث نهم عمالً آ

 
 /. تاخته شده با انراع مختلف تیمان19رشد مقاومت بتن هایی با نسبت آب به تیمان 

اتتفاده کارده اناد وصارفاً مترتاطی از      و  و  و و Iمحقیقین مربرطه قطعاً از د دین تیمان پرول د نرع 
رطه را رتم کارده اناد هار د اد در وحقیا  هاای       رشد مقاومت در ت ین مختلف را گزارش کرده اند و م ح ی مرب

 شرد.   جدید بازه نسبت ها نیز مشاهده می
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نرشااته   Survey of North American Portland Cementاز اتاات  نمرنااه ایاان وحقیقااات عبااارت

R.Gebhardt  در مجلهCement, Concrete, Aggregate بهرحاال  .  089وا  015در صفحات 0995درتال
که یک عدد مترتط برای رشد مقاومت بتن حااوی تایمانهای پرول اد در امریکاا، بارای رد یاا قبارل        عجیب اتت 

های مربرط به این تالها برای تیمانهای پرول د ایران، مررد اتتفاده قرار نگرفتاه اتات. از آن عجیاب وار آنکاه       بتن
لیل ورییر نرع تیمان مطرح شده اتت. روزه انجام می شرد و ورییر آن صرفاً به د 28وعریف رده مقاومتی برای تن 

بهرحال در هیچ آیین نامه ای د ین اجازه ای داده نشده اتت. بلکه طراح پاروژه مای وراناد تان دیگاری را بارای       
 مقاومت مشخصه بتن پروژه بدلیل نرع تیمان مصرفی یا هر دلیل دیگر اختیار نماید.

ایاران، حاداکثر اخاتالف مقاومات      02281-2در اتتاندارد  در مررد پرتش دوم، قبالً ورضیحاوی داده شده برد. -3
درصد مشخص شده اتت. اصرالً مقاومت های بیشتر، قابل قبرل ور از مقاومت هاای  05فشاری بتن آزمرنه ها، برابر 

کمتر می باشد. در وفسیر آبا )جلد اول ( قید شاده اتات کاه نقاایص مرجارد در آزمرناه و عمال آوری و آزماایش         
رالً باعث کاهش مقاومت فشاری می شرد ب ابراین حمف نتایی کم، م طقی ور از حمف نتایی زیااد مای   مقاومت، معم

   باشد.
 محسن تدین

 جناب آقای دکتر تدین  
وقاضا دارد در صررت امکان شماره اتتانداردهای ملی و بین المللای روش طارح اخاتالط و نیاز آزمایشاات ک تارل       

 کیفی فرم بتن را اعالم فرمایید.
 کامبیز بهزادیان 
 عضو حقیقی انجمن بتن ایران

 جناب آقای مهندس کامبیز بهزادیان  
 بدی رتیله اطالعات زیر در مررد فرم بتن )بتن کفی( وقدیم می شرد.

 مرکز وحقیقات راه، مسکن و شهرتازی گزارش مفیدی در رابطه با بتن های کفی وجرد دارد. 737در نشریه گ -0
 مراجعه نمایید. ACI523.2Rو  ACI523.1Rرانید به در صررت عالقه می و -2
 ASTMC495وحت ع ران باتن هاای تابک عاای  در اتاتاندارد       روش وهیه و عمل آوری و آزمایش فرم بتن -0

 می باشد. 07702آمده اتت و معادل ایرانی آن نیز 
معاادل ایرانای   "وجارد دارد و فعاال   ASTM C513برای نمرنه گیری از بتن تخت شده و تبک عای  نیز اتتاندارد -1

 ندارد.
  روش طرح مخلرط م اتبی که جامعیت داشته باشد وجرد ندارد و براتاس وجربه اتترار اتت. -5

 برای طرح مخلرط د ین بتن هایی، راه مایی ارائه شده اتت. ACIبهرحال در نرشته های 
 در پایان امیدوار اتت که این مرارد مفید واقع شرد.

 محسن تدین                                                                                                                                                    
 دکتر تدین جناب آقای

درخصرص اختالف فی مابین انجمن ورلیدک  دگان بتن و شن و ماته درباره درصد رطربت مرجرد در  "احتراما     
ملای   032اتتاندارد شماره  7-00ت گدانه های ورلیدی ورتط واحدهای ورلید شن و ماته، علیرغم وصریح در ب د 

مال ورلید و وحریال تا گدانه   درصد اتت و ع 1حدود   SSDایران با ع ایت به ای که رطربت ت گدانه ریز درحالت 
درصد میسر اتت و ازطرفی با علم به ای که نزوالت  03     2اتتاندارد بعد از شستشر و دپری آن با رطربتی حدود  

 .ین خصرص صراحتا اظهارنظر فرمای دجری نیز بر میزان این رطربت واتیر گمار اتت اتتدعا دارد در ا
 محمد نبی یوسفیان

 جناب آقای مهندس محمدنبی یوسفیان
 رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران

 بدی رتیله ورضیحات مبسرطی را در این رابطه خراهم داشت 
 در وحریل و ارائه ویژگی های برخی اجسام دیگر مان د درب و و ظیم رابطه خریادار و فروشا ده از نظار ف ای و     -0

مقدار معی ی فرض می شرد. در مررد ت گدانه نیاز هار د اد در ماررد ویژگای هاای ف ای آن،        به مالی، رطربت آن 
رطربت مرجرد، واتیر خاصی ندارد اما الزم اتت برای و ظیم رابطه مالی خریدار و فروش ده، رطربت خاصای در نظار   

 و یادآوری آن آمده اتت. 7-00ر ب د و در بخش برگه وحریل و د 032گرفته شرد. این امر در اتتاندارد 
الزم به ذکر اتت که در این یادآوری قید شده اتت که د انچه در متن قارارداد، رطربات خاصای بارای      "ضم ا -2

درصاد   5ماته درج نشده باشد، و حداکثر رطربت ماته در ه گام وحریل نیز قید نگردیده باشد، رطربت آن نباید از 
 بیشتر باشد.
اتتان وهران، ورلیدک  دگان ماته می وران د در قرارداد فیمابین خرد خریدار، مقادار رطربات دیگاری را     ب ابراین در

 درصد ( و بر این اتاس، ماته را به خریدار وحریل نمای د.) با ذکر رطربت یا عدم ذکر آن(03 "م ظرر نمای د) مثال
اران یاا مصارف ک  ادگان، باعاث شاده اتات،       به نظر می رتد برداشت نام اتب از این ب د ورتط برخی خریاد  -0

می واران باا ورف اد     ج ابعالی و تایر اعضای انجمن، در این مررد مجبرر به جبهه گیری شرید در حالی که براحتی 
 و این مشکل را حل نمرد.برقرار کرد فرق، و ظیم رابطه با خریدار را 

ز نیاز به د ین ب دی وجرد دارد و نباید مخصارص  می رتد که در مررد شن )ت گدانه درشت( نیبه نظر بهرحال  -1
 به ماته باقی بماند. زیرا در هر صررت باید خریدار متضرر نگردد یا ادعای بی مرردی مطرح نک د.

فروش، شن و ماته آبچکاان مم ارع گاردد     "، الزم اتت اوال032ب ده اعتقاد دارم که در نسخه جدید اتتاندارد  -5
باید در قرارداد  "آن وجرد ندارد و یک نرع اجحاف در ح  خریدار محسرب می شرد . تانیاوعیین رطربت امکان زیرا 

+ - 
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نرشااته   Survey of North American Portland Cementاز اتاات  نمرنااه ایاان وحقیقااات عبااارت

R.Gebhardt  در مجلهCement, Concrete, Aggregate بهرحاال  .  089وا  015در صفحات 0995درتال
که یک عدد مترتط برای رشد مقاومت بتن حااوی تایمانهای پرول اد در امریکاا، بارای رد یاا قبارل        عجیب اتت 

های مربرط به این تالها برای تیمانهای پرول د ایران، مررد اتتفاده قرار نگرفتاه اتات. از آن عجیاب وار آنکاه       بتن
لیل ورییر نرع تیمان مطرح شده اتت. روزه انجام می شرد و ورییر آن صرفاً به د 28وعریف رده مقاومتی برای تن 

بهرحال در هیچ آیین نامه ای د ین اجازه ای داده نشده اتت. بلکه طراح پاروژه مای وراناد تان دیگاری را بارای       
 مقاومت مشخصه بتن پروژه بدلیل نرع تیمان مصرفی یا هر دلیل دیگر اختیار نماید.

ایاران، حاداکثر اخاتالف مقاومات      02281-2در اتتاندارد  در مررد پرتش دوم، قبالً ورضیحاوی داده شده برد. -3
درصد مشخص شده اتت. اصرالً مقاومت های بیشتر، قابل قبرل ور از مقاومت هاای  05فشاری بتن آزمرنه ها، برابر 

کمتر می باشد. در وفسیر آبا )جلد اول ( قید شاده اتات کاه نقاایص مرجارد در آزمرناه و عمال آوری و آزماایش         
رالً باعث کاهش مقاومت فشاری می شرد ب ابراین حمف نتایی کم، م طقی ور از حمف نتایی زیااد مای   مقاومت، معم

   باشد.
 محسن تدین

 جناب آقای دکتر تدین  
وقاضا دارد در صررت امکان شماره اتتانداردهای ملی و بین المللای روش طارح اخاتالط و نیاز آزمایشاات ک تارل       

 کیفی فرم بتن را اعالم فرمایید.
 کامبیز بهزادیان 
 عضو حقیقی انجمن بتن ایران

 جناب آقای مهندس کامبیز بهزادیان  
 بدی رتیله اطالعات زیر در مررد فرم بتن )بتن کفی( وقدیم می شرد.

 مرکز وحقیقات راه، مسکن و شهرتازی گزارش مفیدی در رابطه با بتن های کفی وجرد دارد. 737در نشریه گ -0
 مراجعه نمایید. ACI523.2Rو  ACI523.1Rرانید به در صررت عالقه می و -2
 ASTMC495وحت ع ران باتن هاای تابک عاای  در اتاتاندارد       روش وهیه و عمل آوری و آزمایش فرم بتن -0

 می باشد. 07702آمده اتت و معادل ایرانی آن نیز 
معاادل ایرانای   "وجارد دارد و فعاال   ASTM C513برای نمرنه گیری از بتن تخت شده و تبک عای  نیز اتتاندارد -1

 ندارد.
  روش طرح مخلرط م اتبی که جامعیت داشته باشد وجرد ندارد و براتاس وجربه اتترار اتت. -5

 برای طرح مخلرط د ین بتن هایی، راه مایی ارائه شده اتت. ACIبهرحال در نرشته های 
 در پایان امیدوار اتت که این مرارد مفید واقع شرد.

 محسن تدین                                                                                                                                                    
 دکتر تدین جناب آقای

درخصرص اختالف فی مابین انجمن ورلیدک  دگان بتن و شن و ماته درباره درصد رطربت مرجرد در  "احتراما     
ملای   032اتتاندارد شماره  7-00ت گدانه های ورلیدی ورتط واحدهای ورلید شن و ماته، علیرغم وصریح در ب د 

مال ورلید و وحریال تا گدانه   درصد اتت و ع 1حدود   SSDایران با ع ایت به ای که رطربت ت گدانه ریز درحالت 
درصد میسر اتت و ازطرفی با علم به ای که نزوالت  03     2اتتاندارد بعد از شستشر و دپری آن با رطربتی حدود  

 .ین خصرص صراحتا اظهارنظر فرمای دجری نیز بر میزان این رطربت واتیر گمار اتت اتتدعا دارد در ا
 محمد نبی یوسفیان

 جناب آقای مهندس محمدنبی یوسفیان
 رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران

 بدی رتیله ورضیحات مبسرطی را در این رابطه خراهم داشت 
 در وحریل و ارائه ویژگی های برخی اجسام دیگر مان د درب و و ظیم رابطه خریادار و فروشا ده از نظار ف ای و     -0

مقدار معی ی فرض می شرد. در مررد ت گدانه نیاز هار د اد در ماررد ویژگای هاای ف ای آن،        به مالی، رطربت آن 
رطربت مرجرد، واتیر خاصی ندارد اما الزم اتت برای و ظیم رابطه مالی خریدار و فروش ده، رطربت خاصای در نظار   

 و یادآوری آن آمده اتت. 7-00ر ب د و در بخش برگه وحریل و د 032گرفته شرد. این امر در اتتاندارد 
الزم به ذکر اتت که در این یادآوری قید شده اتت که د انچه در متن قارارداد، رطربات خاصای بارای      "ضم ا -2

درصاد   5ماته درج نشده باشد، و حداکثر رطربت ماته در ه گام وحریل نیز قید نگردیده باشد، رطربت آن نباید از 
 بیشتر باشد.
اتتان وهران، ورلیدک  دگان ماته می وران د در قرارداد فیمابین خرد خریدار، مقادار رطربات دیگاری را     ب ابراین در

 درصد ( و بر این اتاس، ماته را به خریدار وحریل نمای د.) با ذکر رطربت یا عدم ذکر آن(03 "م ظرر نمای د) مثال
اران یاا مصارف ک  ادگان، باعاث شاده اتات،       به نظر می رتد برداشت نام اتب از این ب د ورتط برخی خریاد  -0

می واران باا ورف اد     ج ابعالی و تایر اعضای انجمن، در این مررد مجبرر به جبهه گیری شرید در حالی که براحتی 
 و این مشکل را حل نمرد.برقرار کرد فرق، و ظیم رابطه با خریدار را 

ز نیاز به د ین ب دی وجرد دارد و نباید مخصارص  می رتد که در مررد شن )ت گدانه درشت( نیبه نظر بهرحال  -1
 به ماته باقی بماند. زیرا در هر صررت باید خریدار متضرر نگردد یا ادعای بی مرردی مطرح نک د.

فروش، شن و ماته آبچکاان مم ارع گاردد     "، الزم اتت اوال032ب ده اعتقاد دارم که در نسخه جدید اتتاندارد  -5
باید در قرارداد  "آن وجرد ندارد و یک نرع اجحاف در ح  خریدار محسرب می شرد . تانیاوعیین رطربت امکان زیرا 

+ - 
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قید شرد که د انچه رطربت مرجرد در شن و ماته بایش   "تالثا . فیمابین حداکثر رطربت شن و ماته محدود گردد
رطربات در قارارداد( باشاد    از مقدار م درج درقرارداد )یا مقدار قید شده در اتاتاندارد در صاررت عادم درج مقادار     

 وجدیدنظر نماید. "خریدار می وراند در قیمت ورافقی مت اتبا
درصاد   0نکته دیگری که باید بدان ورجه داشت آنست که جمب آب ماته در م اط  مختلاف کشارر از کمتار از    -0

تت و بادین ورویاب   برای کل ایران نرشته شده ا 032درصد م تهی می گردد. اتتاندارد 1به حدود  "شروع و وقریبا
درصاد رطربات آزاد تاطحی بارای کال      0وا 5/2 "درصد در ماته یاد گردیده اتت .بدین ورویب وقریبا 5از رطربت 

 کشرر )بطرر مترتط( در نظر گرفته شده اتت که امری م طقی اتت.
آی اد. ایان    درصد رطربت آزاد تطحی، ماته ها بصررت آبچکان درمی 7وا  5وجربه نشان می دهد که با داشتن  -7

گی و شکساتگی ماتاه و همچ این بافات تاطحی) زباری و        رطربت به دانه ب دی، مقدار ذرات ریز ماته، گردگرشه
 صافی( آن بستگی دارد.

پر واضح اتت که نمی وران فروش ده را ملزم نمرد که همراره، ماته ای با رطربت تابت را به خریدار وحریل نماید -8
ابین یا در اتتاندارد، حداکثر رطربت را محدود نمرد. هیچیک از ایان مارارد ج باه ف ای     اما می وران در قرارداد فیم

در جهت رعایت حقرق مالی خریدار اتت که با اصالح قیمت آن می وران بار مشاکل مرجارد غلباه      "ندارد و عمدوا
 نمرد.

 محسن تدین 
 جناب آقای دکتر تدین  

 222موضوع : درصد عبوری از الک 
بدی رتیله نظر ج ابعاالی   200در رابطه با درصد عبرری مجاز از الک  032جه به مرارد اعالم شده در اتتاندارد با ور

برای مصرف در حالت کلی بتن را به این وعاونی اعالم نمائیاد. درنکاه    200را راجع به حداکثر عبرری مجاز از الک 
تن های در معارض تاایش و غیار تاایش باا هام       برای ب 200همانطرر که مستحضر هستید درصد عبرری از الک 

 متقاوت می باشد.
 تعاونی تولیدکنندگان 
 شن و ماسه بتن آماده استان یزد

 انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه و بتن آماده استان یزد
فرض می شرد که در حالت کلی، بتن ها در معرض تایش نیست د و در تاختمانهای معمرلی )شالرده، دیرار،  -1

 ویر، تترن و دال ( بکار می روند.
 مرد.ن  رای مرارد خاص مان د رویه راه، ترریز تد و تایر مرارد مشابه، الزم اتت از ماته با کاربرد خاص اتتفاده-2
درصد و برای ماته  5برابر  233ن برای ماته طبیعی و رودخانه ای، مقدار مجاز گمشته از الک شماره ب ابرای -3

 درصد می باشد.7شکسته ، مقدار حداکثر مجاز 
از آزمایش های ذکر شده در یادآوری های مرجرد  233بهرحال برای ک ترل مراد گمشته از الک شماره  -4

 .نمرد وا نگرانی در مررد رس و شیل مرجرد در این مراد مروفع گرددمی وران بهره گیری  032اتتاندارد 
 محسن تدین 
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 یاقتصاد کردیطرح مخلوط بتن بدون اسالمپ با رو یساز نهیبه

 کیژنت تمیبا استفاده از الگور 
 

 
 
 

  
 دهیچک
به طرح مخلووط   دنیرس یبرا یمختلف یها مهم در صنعت بوده است. روش یها از چالش یکیبه طرح مخلوط بتن همواره  دنیرس

هوا و   پوروهه  نهی. با توجه به لزوم کنترل هزرندیگ یبتن را درنظر م یها همواره تنها مقاومت فشار روش نیبتن وجود دارد اما اکثر ا
هوا   روش نیاز ا یکیاست.  ازین یاقتصاد کردیبه طرح مخلوط مورد نظر با رو دنیبه منظور رس نینو یها به روش ،یمسائل اقتصاد

به طورح مخلووط    دنیرس یروش برا کی کیتهن تمیپژوهش با استفاده از الگور نیاست. در ا یفرا ابتکار یها تمیاستفاده از الگور
هوا   روش نیو کوه ا  دهود  ینشان مو  جیارائه شده است. نتا یقتصادا کردیمگاپاسکال و با رو 06بتن بدون اسالمپ با مقاومت هدف 

باشوند و بوه کواهش     یسنت یها روش یبرا یمناسب نیگزیکرده و جا ییبتن صرفه جو نهیدرصد در مقدار هز 06از  شیب توانند یم
 پروهه کمک کنند. یها نهیهز

 کیهنت تمیطرح مخلوط، الگور ،یابی نهی: بتن بدون اسالمپ، بهیدیکل کلمات
 

 

 مقدمه. 0
بتن بدون اسالمپ، بتنی با اسالمپ بسیار پایین یا اسالالمپ فال     

اسالت ا   رال ار    است که عموما ب ای مقافالد پالیس سالا ته مالور     
بتن بالدون اسالالمپ، اب ال      ACI 211.3. با توجه به ]1[گی    می

که اسالمپ این بتن  طوری شو  به به عنوان بتن  شک شنا ته می
های بالتن پالیس    .  ر کار انه]5[ می یمت  است 0-52 ر محدو   

ریالیی   سا ته نیاز است تا رال  بتن ه چاله سال یرت  پالز از بالتن    
ف آیند تولید بتن به حدارل ب سد. از ایالن رو  ب  اشته شو  تا زمان 

 ر این فنرت، بتن بدون اسالمپ کارب   ف اوانالی  ار . ایالن رو    
های بتنی و نظی  آن بسیار مور  است ا   ر ار   ر فنایع تولید لوله

توان گ ت مهمتال ین مشصهاله بالتن بالدون اسالالمپ       گی  . می می
تقیم باله  مقاومت فشاری آن است که این مشصهاله باله طالور مسال    

اجیای مص وط بتن وابسته است. از ط فی ب ای به حدارل رساندن 
هیینه سا ت بتن و مسائل ارتها ی بسیار حائی اهمیت است کاله  

بتن بهینه باشد تا بتوان با کمت ین هیینه به مقاومت مص وط ط ح 
 مور  نظ  رسید.

های مصت  ی ب ای تریین نسبت مص وط بتن وجو   ار  کاله   رو 
های تج بی بو   و فاکتور هیینه  ر  ها ب  اساس نتایج آزموناکث  آن

هالا   توان نتیجه گ فت این رو  ها  ید  نشد  است. بناب این می آن
های نوین با  رنظ   بتن کافی نبو   و رو مص وط ب ای ارائه ط ح 

 گ فتن فاکتور هیینه نیاز ض وری است.

 یردوس ییپ و
  انشكد  مهندسی عم ان استا 

  انشگا  ع م و فنرت ای ان 
 رییز هیات مدی   انجمن ع می بتن ای ان

 دیجاو ی زا یاکب  ش یع 
 انشكد  مهندسی عم ان  اریاستا 

  انشگا  ع م و فنرت ای ان
 عضو انجمن بتن ای ان

 رهبه یاعتبار یمحمدع 
کارشناسی ارشد عم ان   انشجوی

 مهندسی و مدی یت سا ت 
  انشگا  ع م و فنرت ای ان

 انیچیزرع اریماز
 عم ان  ی کت ا  انشجوی

 مهندسی و مدی یت سا ت 
  انشگا  ع م و فنرت ای ان
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وشالمند اشالار    هالای ه های نوین میتوان به الگوریتم از جم ه رو 
با اسالت ا   از الگالوریتم تنتیالک طال ح       ]3[ و همكاران 1ک  . لیم
ها  ر ابتدا با اسالت ا    اند. آنرا بهینه یابی ک    HPCبتن مص وط 

از نتالالایج آزمایشالالگاهی و اسالالت ا   از رگ سالالیون، رواباالالی را بالال ای 
روز  و اسالمپ بتن به  سالت آور   و سال ز    52مقاومت فشاری 

 ز الگوریتم تنتیک این روابط را بهینه یابی ک    اند.با است ا   ا
ا   از رو  تالاگوچی، یالک بهیناله    با اسالت   ]4[و همكاران  2اوزبای

سازی چند هدفاله بالا  رنظال  گال فتن  الوا  بالتن بال  روی بالتن         
 و ت اکم با مقاومالت بالاا انجالاا  ا   انالد و عالالو  بال  آن میالیان        

  وجالالی را ب رسالالی اهمیالت هالال  پالالارامت  ورو ی بالال  روی پالالارامت   
ها نسبت آب به سیمان، مقدار آب،  ورو ی آن هایاند. پارامت  ک   

نسبت سنگدانه ریی به کل سنگدانه، مقدار  اکست  با ی، هالوازا و  
های   وجی آنها مقدار جذب آب بالتن،   فوق روان کنند  و پارامت 

آزمون اولت اسونیک، مقاومت فشاری، مقاومالت کششالی و آزمالون    
ت.  ر این تحقیق با است ا   از رو  تاگوچی  ریافتند ن وذ آب اس

هالای   نسالبت باله پالارامت     که نسبت آب به سیمان بیشت ین اثال  را 
 های   وجی  ار . ورو ی  یگ  ب  پارامت 

توانستند با است ا   از الگالوریتم تنتیالک و باله     ]2[و همكاران  3یه
 کار گی ی  و رابااله بال ای مقاومالت فشالاری و هییناله بال ای بالتن       

 بتن را بهینه یابی کنند.  مص وط مرمولی، ط ح 

بالتن بالا   مص الوط  نیی به بهینه سازی طال ح   ]6[ 2و مورتی 4کنون
الگوریتم های هوشمند پ  ا تند. آنهالا بالا  رنظال  گال فتن روابالط      
مقاومت بتن و کارایی بتن یک ب نامه کام یوت ی ایجا  ک    تا باله  

 یابند.بهینه با کمت ین هیینه  ست مص وط ط ح 
های آزمایشگاهی، روابط  با است ا   از  ا   ]1[سبحانی و همكاران 

اند.  اومت بتن بدون اسالمپ ارائه  ا   ای و بی   ای را ب ی مق
این روابط ب اسالاس مقالا ی  طال ح مص الوط بالو   باله فالورتی کاله         

                                                      
 

1 Lim 
2 Ozbay 
3 Yeh 
4 Cannon 
5 Murti 

هالالا مقالالدار سالالیمان، آب، میك وسالالی یز،    پارامت هالالای ورو ی آن
هالا   باشد. آن و فی   می )ماسه( نه ریی، سنگدا)شن( سنگدانه  رشت

راباه ب ای پیشبینی مقاومت فشاری بتن بالدون اسالالمپ ارائاله     4
با توجه به مقدار  االا   5ک  ند که  ر بین آنها راباه  ای  رجه 

 به عنوان بهت ین مدل انتصاب شد.

 . روش تحقیق2
 ر ایالالن پالال وهس بالالا اسالالت ا   از راباالاله ارائالاله شالالد  توسالالط        

بالال ای پالالیس بینالالی مقاومالالت فشالالاری   ]1[ همكالالارانسالالبحانی و 
بتن بالدون اسالالمپ و  رنظال  گال فتن رابااله هییناله بالتن، سالری         
 ر کمینه ک  ن هیینه تولیالد بالتن بالا مقاومالت مالور  نظال  شالد         

 است.
راباالاله مقاومالالت فشالالاری بالالتن بالالدون اسالالالمپ کالاله توسالالط        

 سبحانی ارائه شد  است به فورت زی  است:
 =𝑎𝑎0 +𝑎𝑎1C + 𝑎𝑎2  + 𝑎𝑎3W + 𝑎𝑎4  + 𝑎𝑎5  + 𝑎𝑎6  + 

𝑎𝑎7
2 + 𝑎𝑎8

2 + 𝑎𝑎9
2 + 𝑎𝑎10FA2 + 𝑎𝑎11CA2 + 𝑎𝑎12

2 

 که  ر این راباه:
Fc روز  52= مقاومت فشاری 
Cسیمان = 

SFمیك وسی یز = 
Wآب = 

FA)سنگدانه ریی )ماسه = 
CA)سنگدانه  رشت )شن = 

FI  فی = 

توسالالط رگ سالالیون بالاله  سالالت آمالالد  انالالد کالاله  a0…a12ضالال ای  
 ارائه شد  است. 1جدول  ر 

 مقادیر ضرایب رابطه مقاومت فشاری -0جدول 
a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 

0.703 -5.198 5.337 -0.787 0.736 -1.013 -0.446 8.627 -1.72 0.662 -0.292 1.563 -3.665 

 
بالال ای ارائالاله راباالاله بهتالال  و بالالاا بالال  ن   ]1[ سالالبحانی و همكالالاران

 رت مدل، ربالل از انجالاا رگ سالیون،  ا   هالا را پالیس پال  از        
کالال    انالالد بالاله ایالالن فالالورت کالاله  ا   هالالا طبالالق راباالاله زیالال   ر    

 شو . نگاشت می 0.0تا  0.1محدو   
iM =0.1 + 0.8 × ( −i𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  / ( 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥− 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 

 که  ر این راباه:

iM   ، عالالد  نگاشالالت شالالدiR  ،عالالد  واررالالی𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  کمتالال ین مقالالدار
 بیشت ین مقدار آن پارامت  می باشد. 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥آن پارامت  و 

ارائالاله شالالد   5مقالالا ی  کمینالاله و بیشالالینه پالالارامت  هالالا  ر جالالدول  
 است.

 
 

 مقادیر کمینه و بیشینه پارامتر های ورودی و خروجی مدل رگرسیون -2جدول 
 )کیلوگرم( بیشترین مقدار )کیلوگرم( کمترین مقدار پارامتر
 006 2.250 سیمان

 2.52 6 میکروسیلیس
 .0255 .5 آب

 0266 2.052 سنگدانه ریز )ماسه(
 000650 066 سنگدانه درشت )شن(

 011 6 فیلر
 1. 6. روزه 21مقاومت فشاری 

 650 .652 نسبت آب به سیمان
 

 تابع هدف  2.0
 الگالالوریتم،بالالا توجالاله بالاله لالالیوا کالالاهس هیینالاله، هالالد  افالال ی ایالالن 

بالالتن بالالا  رنظالال  گالال فتن  مص الالوط کمینالاله کالال  ن هیینالاله طالال ح  
مقاومالالت مالالور  نظالال  اسالالت. هیینالاله یالالک متالال  مكرالال  بالالتن از     

مص الالوط بالتن باله  سالالت مالی آیالالد.    حافالل جمالع هیینالاله اجالیای    
 راباه هیینه بتن به ش ح زی  است:

𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑃𝑃 𝐶𝐶 + 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹 + 𝑃𝑃 𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴 
+𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐼𝐼𝐹𝐹𝐼𝐼 

بالاله ت تیالال    𝑃𝑃𝐹𝐹𝐼𝐼و  𝑃𝑃 ،𝑃𝑃𝑆𝑆𝐹𝐹 ،𝑃𝑃 ،𝑃𝑃𝐹𝐹𝐴𝐴 ،𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴 کالاله  ر ایالالن راباالاله  
هیینالاله یالالک کی الالوگ ا از سالالیمان، میك وسالالی یز، آب، سالالنگدانه  

کالاله  ر ریالالی )ماسالاله(، سالالنگدانه  رشالالت )شالالن( و فی الال  اسالالت     
 .ارائه شد  است 3جدول 

 هزینه هر کیلوگرم از مصالح -2جدول 
 هزینه یک کیلوگرم )ریال( پارامتر
 0.66 سیمان

 1666 میکروسیلیس
 266 آب

 2.6 سنگدانه ریز )ماسه(
 0.6 سنگدانه درشت )شن(

 2.6 فیلر
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وشالمند اشالار    هالای ه های نوین میتوان به الگوریتم از جم ه رو 
با اسالت ا   از الگالوریتم تنتیالک طال ح       ]3[ و همكاران 1ک  . لیم
ها  ر ابتدا با اسالت ا    اند. آنرا بهینه یابی ک    HPCبتن مص وط 

از نتالالایج آزمایشالالگاهی و اسالالت ا   از رگ سالالیون، رواباالالی را بالال ای 
روز  و اسالمپ بتن به  سالت آور   و سال ز    52مقاومت فشاری 

 ز الگوریتم تنتیک این روابط را بهینه یابی ک    اند.با است ا   ا
ا   از رو  تالاگوچی، یالک بهیناله    با اسالت   ]4[و همكاران  2اوزبای

سازی چند هدفاله بالا  رنظال  گال فتن  الوا  بالتن بال  روی بالتن         
 و ت اکم با مقاومالت بالاا انجالاا  ا   انالد و عالالو  بال  آن میالیان        

  وجالالی را ب رسالالی اهمیالت هالال  پالالارامت  ورو ی بالال  روی پالالارامت   
ها نسبت آب به سیمان، مقدار آب،  ورو ی آن هایاند. پارامت  ک   

نسبت سنگدانه ریی به کل سنگدانه، مقدار  اکست  با ی، هالوازا و  
های   وجی آنها مقدار جذب آب بالتن،   فوق روان کنند  و پارامت 

آزمون اولت اسونیک، مقاومت فشاری، مقاومالت کششالی و آزمالون    
ت.  ر این تحقیق با است ا   از رو  تاگوچی  ریافتند ن وذ آب اس

هالای   نسالبت باله پالارامت     که نسبت آب به سیمان بیشت ین اثال  را 
 های   وجی  ار . ورو ی  یگ  ب  پارامت 

توانستند با است ا   از الگالوریتم تنتیالک و باله     ]2[و همكاران  3یه
 کار گی ی  و رابااله بال ای مقاومالت فشالاری و هییناله بال ای بالتن       

 بتن را بهینه یابی کنند.  مص وط مرمولی، ط ح 

بالتن بالا   مص الوط  نیی به بهینه سازی طال ح   ]6[ 2و مورتی 4کنون
الگوریتم های هوشمند پ  ا تند. آنهالا بالا  رنظال  گال فتن روابالط      
مقاومت بتن و کارایی بتن یک ب نامه کام یوت ی ایجا  ک    تا باله  

 یابند.بهینه با کمت ین هیینه  ست مص وط ط ح 
های آزمایشگاهی، روابط  با است ا   از  ا   ]1[سبحانی و همكاران 

اند.  اومت بتن بدون اسالمپ ارائه  ا   ای و بی   ای را ب ی مق
این روابط ب اسالاس مقالا ی  طال ح مص الوط بالو   باله فالورتی کاله         

                                                      
 

1 Lim 
2 Ozbay 
3 Yeh 
4 Cannon 
5 Murti 

هالالا مقالالدار سالالیمان، آب، میك وسالالی یز،    پارامت هالالای ورو ی آن
هالا   باشد. آن و فی   می )ماسه( نه ریی، سنگدا)شن( سنگدانه  رشت

راباه ب ای پیشبینی مقاومت فشاری بتن بالدون اسالالمپ ارائاله     4
با توجه به مقدار  االا   5ک  ند که  ر بین آنها راباه  ای  رجه 

 به عنوان بهت ین مدل انتصاب شد.

 . روش تحقیق2
 ر ایالالن پالال وهس بالالا اسالالت ا   از راباالاله ارائالاله شالالد  توسالالط        

بالال ای پالالیس بینالالی مقاومالالت فشالالاری   ]1[ همكالالارانسالالبحانی و 
بتن بالدون اسالالمپ و  رنظال  گال فتن رابااله هییناله بالتن، سالری         
 ر کمینه ک  ن هیینه تولیالد بالتن بالا مقاومالت مالور  نظال  شالد         

 است.
راباالاله مقاومالالت فشالالاری بالالتن بالالدون اسالالالمپ کالاله توسالالط        

 سبحانی ارائه شد  است به فورت زی  است:
 =𝑎𝑎0 +𝑎𝑎1C + 𝑎𝑎2  + 𝑎𝑎3W + 𝑎𝑎4  + 𝑎𝑎5  + 𝑎𝑎6  + 

𝑎𝑎7
2 + 𝑎𝑎8

2 + 𝑎𝑎9
2 + 𝑎𝑎10FA2 + 𝑎𝑎11CA2 + 𝑎𝑎12

2 

 که  ر این راباه:
Fc روز  52= مقاومت فشاری 
Cسیمان = 

SFمیك وسی یز = 
Wآب = 

FA)سنگدانه ریی )ماسه = 
CA)سنگدانه  رشت )شن = 

FI  فی = 

توسالالط رگ سالالیون بالاله  سالالت آمالالد  انالالد کالاله  a0…a12ضالال ای  
 ارائه شد  است. 1جدول  ر 

 مقادیر ضرایب رابطه مقاومت فشاری -0جدول 
a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 

0.703 -5.198 5.337 -0.787 0.736 -1.013 -0.446 8.627 -1.72 0.662 -0.292 1.563 -3.665 

 
بالال ای ارائالاله راباالاله بهتالال  و بالالاا بالال  ن   ]1[ سالالبحانی و همكالالاران

 رت مدل، ربالل از انجالاا رگ سالیون،  ا   هالا را پالیس پال  از        
کالال    انالالد بالاله ایالالن فالالورت کالاله  ا   هالالا طبالالق راباالاله زیالال   ر    

 شو . نگاشت می 0.0تا  0.1محدو   
iM =0.1 + 0.8 × ( −i𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  / ( 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥− 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 

 که  ر این راباه:

iM   ، عالالد  نگاشالالت شالالدiR  ،عالالد  واررالالی𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  کمتالال ین مقالالدار
 بیشت ین مقدار آن پارامت  می باشد. 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥آن پارامت  و 

ارائالاله شالالد   5مقالالا ی  کمینالاله و بیشالالینه پالالارامت  هالالا  ر جالالدول  
 است.

 
 

 مقادیر کمینه و بیشینه پارامتر های ورودی و خروجی مدل رگرسیون -2جدول 
 )کیلوگرم( بیشترین مقدار )کیلوگرم( کمترین مقدار پارامتر
 006 2.250 سیمان

 2.52 6 میکروسیلیس
 .0255 .5 آب

 0266 2.052 سنگدانه ریز )ماسه(
 000650 066 سنگدانه درشت )شن(

 011 6 فیلر
 1. 6. روزه 21مقاومت فشاری 

 650 .652 نسبت آب به سیمان
 

 تابع هدف  2.0
 الگالالوریتم،بالالا توجالاله بالاله لالالیوا کالالاهس هیینالاله، هالالد  افالال ی ایالالن 

بالالتن بالالا  رنظالال  گالال فتن  مص الالوط کمینالاله کالال  ن هیینالاله طالال ح  
مقاومالالت مالالور  نظالال  اسالالت. هیینالاله یالالک متالال  مكرالال  بالالتن از     

مص الالوط بالتن باله  سالالت مالی آیالالد.    حافالل جمالع هیینالاله اجالیای    
 راباه هیینه بتن به ش ح زی  است:

𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑃𝑃 𝐶𝐶 + 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹 + 𝑃𝑃 𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴 
+𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐼𝐼𝐹𝐹𝐼𝐼 

بالاله ت تیالال    𝑃𝑃𝐹𝐹𝐼𝐼و  𝑃𝑃 ،𝑃𝑃𝑆𝑆𝐹𝐹 ،𝑃𝑃 ،𝑃𝑃𝐹𝐹𝐴𝐴 ،𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴 کالاله  ر ایالالن راباالاله  
هیینالاله یالالک کی الالوگ ا از سالالیمان، میك وسالالی یز، آب، سالالنگدانه  

کالاله  ر ریالالی )ماسالاله(، سالالنگدانه  رشالالت )شالالن( و فی الال  اسالالت     
 .ارائه شد  است 3جدول 

 هزینه هر کیلوگرم از مصالح -2جدول 
 هزینه یک کیلوگرم )ریال( پارامتر
 0.66 سیمان

 1666 میکروسیلیس
 266 آب

 2.6 سنگدانه ریز )ماسه(
 0.6 سنگدانه درشت )شن(

 2.6 فیلر
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 قیود طراحی  2.2
ب ای تر یف یک مسالاله، عالالو  بال  تالابع هالد ، نیالاز باله تر یالف         
رید نیی است. پاسال  مالدل زمالانی رابالل ربالول اسالت کاله تمالامی         

 باشند. ریو  رعایت شد 

 قید مقاومت فشاری  2.2.0
روز  اسالالت.  ر ایالالن  52اولالالین ریالالد ایالالن مالالدل مقاومالالت فشالالاری 

مگاپاسالالكال  رنظالال  گ فتالاله   60پالال وهس مقاومالالت مالالور  نیالالاز   
 باشد. 60شد  است پز باید راباه مقاومت فشاری ب اب  با 

Fc=60 MPa 
 قید کمینه و بیشینه پارامترها  2.2.2

کاله   هسالتند مدل هالای رگ سالیون بال ای حالااتی رابالل اسالت ا         
هالالا  ر محالالدو   کمینالاله و بیشالالینه  ا   هالالای ربالالل از      متغیالال 

رگ سالالیون باشالالد. بالاله عبالالارت  یگالال   ر فالالورتی پاسالال  الگالالوریتم  
ی  رابل ربول است کاله هال  پالارامت   ر بالاز  ی کمیناله و بیشالینه      

    و  باشد.
نیالالی از ایالالن  یسالالیمانمالالوا  ازا بالاله ذکالال  اسالالت نسالالبت آب بالاله  

 باشد. 0.4و  0.50راعد  مستثنی نبو   و باید بین 
 قید حجم واحد  2.2.2

بالتن بالال ای یالک متال  مكرالال  محاسالبه مالی شالالو       مص الوط  طال ح  
پز بایالد جمالع حجالم مالوا  تشالكیل  هنالد  ب ابال  بالا یالک متال            

   مكر  باشد.
 .ارائه شد  است 4چگالی موا  تشكیل  هند   ر جدول 

 چگالی مواد تشکیل دهنده بتن -0جدول 
 فی   )شن( سنگدانه  رشت )ماسه( سنگدانه ریی آب میك وسی یز سیمان پارامت 
 5350 5260 5230 1000 5500 3120 چگالی

 

الگالالوریتم تنتیالالک  حالالل ایالالن مالالدل از    ر ایالالن تحقیالالق بالال ای   
 است ا   شد  است.

 .  الگوریتم هنتیک2

الگالالوریتم تنتیالالک یالالک الگالالوریتم فالال ا ابتكالالاری اسالالت کالاله بالال ای  
گیال  .  ر الگالوریتم    بهینه سازی توابالع، مالور  اسالت ا   رال ار مالی     

از  تشالكیل شالالد  تنتیالک هال  جالواب باله فالالورت یالک ک ومالوزوا       
 هالای تشالكیل  هنالد     هالا مرال   پالارامت     های مصت الف کاله تن   تن

شالالو . بالاله عنالالوان مثالالال بالالا  رنظالال    جالالواب هسالالتند، مر فالالی مالالی
گالال فتن مقالالا ی  سالالیمان، میك وسالالی یز، آب، سالالنگدانه ریالالی      
)ماسالاله(، سالالنگدانه  رشالالت )شالالن( و فی الال  بالال ای یالالک طالال ح      

نمالالایس  1شالالكل بالاله فالالورت مص الالوط ، ک ومالالوزوا طالال ح مص الالوط
 شو .  ا   می

 
 مخلوطکروموزوم طرح  -0شکل 

اولین م ح اله  ر الگالوریتم تنتیالک ایجالا  جمریالت اولیاله اسالت.        
 ر این م ح اله باله فالورت کالامال تهالا فی باله ترالدا  مالور  نیالاز          

شالو . پالز از ایجالا  جمریالت اولیاله، مقالدار        کوروموزا ایجا  مالی 
هالا بالا توجاله باله مقالا ی        تابع هد  ب ای ه  کالداا محاسالبه و آن  

مریالت اولیاله   شالوند.  ر ایالن پال وهس ج    تابع هالد ، ارزیالابی مالی   
 عد   رنظ  گ فته شد  است. 20

هالالا، بالالا اسالالت ا   از   پالالز از ایجالالا  جمریالالت اولیالاله و ارزیالالابی آن 
عم گ هالالالای آمیالالالی  و جهالالالس، جمریالالالت ثانویالالاله تشالالالكیل   

 شو . می
از  ،عم گالال  آمیالالی :  ر ایالالن پالال وهس بالال ای عم گالال  آمیالالی      

آمیالالی  تالالک نقاالاله ای اسالالت ا   شالالد  اسالالت.  ر ایالالن عم گالال ،   
انویاله ابتالدا ترالدا ی از جمریالت اولیاله باله       ب ای ایجا  جمریالت ث 

شالوند کاله افالاالحا والالد نامیالد        زوج های  وتالایی تقسالیم مالی   
نالوان والالد بال ای آمیالی      % از جمریالت اولیاله باله ع   20شوند.  می

بالاله  بالاله فالالورت تهالالا فی انالالد. سالال ز یالالک نقاالاله انتصالالاب شالالد 
عنالالوان نقاالاله شكسالالت تریالالین شالالد  و والالالد هالالا از ایالالن نقاالاله    

هالالای  هالالا، رارالاله  ز شكسالالت والالالد پالالز ا شالالوند.  شكسالالته مالالی 
شكسالالته شالالد  از هالال  والالالد بالاله والالالد  یگالال  چسالالبید  و جمریالالت  

ماتیک ایالالن عم گالال  بالاله فالالورت  کنالالد. شالال ثانویالاله را ایجالالا  مالالی 
 است. 5شكل

 
 شماتیک عملگر آمیزش -2شکل 

ازا به ذک  است ب ای انتصاب والالد  ر عم گال  آمیالی ، از چال       
ک وموزوا با تابع هالد   رولت است ا   شد  است به این فورت که 

 بهت ، شانز بیشت ی ب ای انتصاب  ار .
عم گ  جهس:  ر این عم گال  بال ای ایجالا  جمریالت ثانویاله، ابتالدا       

% از 50مقداری از جمریت اولیه انتصالاب شالد  ) ر ایالن پال وهس     
جمریت اولیه ب ای جهالس انتصالاب شالد  اسالت( سال ز یكالی از       

و باز هم باله  شد   انتصاببه فورت تها فی های ک وموزوا  پارامت 
ماتیک ایالن  شالو . شال   فورت تها فی با عد   یگ ی جایگیین مالی 

 است. 3عم گ  به فورت شكل 

 
 شماتیک عملگر جهش -2شکل 

پالالز از ایالالالن م احالالالل، جمریالالالت اولیالالاله، جمریالالالت حافالالالل از  
آمیالی  و جمریالت حافالل از جهالس همگالی بالا توجاله باله تالابع          
 هالالد  آنهالالا م تالال  سالالازی شالالد  و بالاله ترالالدا  جمریالالت اولیالاله    

شالوند. جمریالت    هالا انتصالاب و مالابقی حالذ  مالی      هالای آن  بهت ین
انتصالالاب شالالد  بالاله عنالالوان جمریالالت اولیالاله رالال ار گ فتالاله و م احالالل 

شالالو . ایالالن تكالال ار بالاله  ایجالالا  جمریالالت ثانویالاله  وبالالار  تكالال ار مالالی 
بالالار  ر ایالالن   200ترالالدا  مالالور  نظالال  از پالالیس تریالالین شالالد  )    

 پ وهس( انجالاا شالد  و  ر نهایالت بهتال ین ک ومالوزوا باله عنالوان       
 شو . جواب نهایی اعالا می

 گیری نتیجه. 0
هالای فال ا ابتكالاری، ممكالن اسالت       با توجه باله ایالن کاله الگالوریتم    

بهتال ین جالواب ممكالالن را پیالدا نكننالالد، ایالن الگالالوریتم باله ترالالدا       
هالای مصت الف پیالدا شالد  و بهتال ین       بار اج ا شالد  تالا جالواب    50

 نهایی ارائه شو .مص وط جواب به عنوان ط ح 
بال ای مشالاهد  عم كال   الگالالوریتم، بهتال ین جالواب  ر هال  تكالال ار       

 ر تك ارهالالای ذ یالال   شالالد  و رونالالد کالالاهس مقالالدار تالالابع هالالد   
نمالالایس  ا   شالالد     4متالالوالی بالاله فالالورت نمالالو ار  ر شالالكل    

 است.
 2016aورتن  Matlabبالال ای اجالال ای الگالالوریتم از نالال ا افالالالیار     

 است ا   شد  است.
 

 
 روند بهبود پاسخ در تکرارهای الگوریتم هنتیک -0شکل 
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 قیود طراحی  2.2
ب ای تر یف یک مسالاله، عالالو  بال  تالابع هالد ، نیالاز باله تر یالف         
رید نیی است. پاسال  مالدل زمالانی رابالل ربالول اسالت کاله تمالامی         

 باشند. ریو  رعایت شد 

 قید مقاومت فشاری  2.2.0
روز  اسالالت.  ر ایالالن  52اولالالین ریالالد ایالالن مالالدل مقاومالالت فشالالاری 

مگاپاسالالكال  رنظالال  گ فتالاله   60پالال وهس مقاومالالت مالالور  نیالالاز   
 باشد. 60شد  است پز باید راباه مقاومت فشاری ب اب  با 

Fc=60 MPa 
 قید کمینه و بیشینه پارامترها  2.2.2

کاله   هسالتند مدل هالای رگ سالیون بال ای حالااتی رابالل اسالت ا         
هالالا  ر محالالدو   کمینالاله و بیشالالینه  ا   هالالای ربالالل از      متغیالال 

رگ سالالیون باشالالد. بالاله عبالالارت  یگالال   ر فالالورتی پاسالال  الگالالوریتم  
ی  رابل ربول است کاله هال  پالارامت   ر بالاز  ی کمیناله و بیشالینه      

    و  باشد.
نیالالی از ایالالن  یسالالیمانمالالوا  ازا بالاله ذکالال  اسالالت نسالالبت آب بالاله  

 باشد. 0.4و  0.50راعد  مستثنی نبو   و باید بین 
 قید حجم واحد  2.2.2

بالتن بالال ای یالک متال  مكرالال  محاسالبه مالی شالالو       مص الوط  طال ح  
پز بایالد جمالع حجالم مالوا  تشالكیل  هنالد  ب ابال  بالا یالک متال            

   مكر  باشد.
 .ارائه شد  است 4چگالی موا  تشكیل  هند   ر جدول 

 چگالی مواد تشکیل دهنده بتن -0جدول 
 فی   )شن( سنگدانه  رشت )ماسه( سنگدانه ریی آب میك وسی یز سیمان پارامت 
 5350 5260 5230 1000 5500 3120 چگالی

 

الگالالوریتم تنتیالالک  حالالل ایالالن مالالدل از    ر ایالالن تحقیالالق بالال ای   
 است ا   شد  است.

 .  الگوریتم هنتیک2

الگالالوریتم تنتیالالک یالالک الگالالوریتم فالال ا ابتكالالاری اسالالت کالاله بالال ای  
گیال  .  ر الگالوریتم    بهینه سازی توابالع، مالور  اسالت ا   رال ار مالی     

از  تشالكیل شالالد  تنتیالک هال  جالواب باله فالالورت یالک ک ومالوزوا       
 هالای تشالكیل  هنالد     هالا مرال   پالارامت     های مصت الف کاله تن   تن

شالالو . بالاله عنالالوان مثالالال بالالا  رنظالال    جالالواب هسالالتند، مر فالالی مالالی
گالال فتن مقالالا ی  سالالیمان، میك وسالالی یز، آب، سالالنگدانه ریالالی      
)ماسالاله(، سالالنگدانه  رشالالت )شالالن( و فی الال  بالال ای یالالک طالال ح      

نمالالایس  1شالالكل بالاله فالالورت مص الالوط ، ک ومالالوزوا طالال ح مص الالوط
 شو .  ا   می

 
 مخلوطکروموزوم طرح  -0شکل 

اولین م ح اله  ر الگالوریتم تنتیالک ایجالا  جمریالت اولیاله اسالت.        
 ر این م ح اله باله فالورت کالامال تهالا فی باله ترالدا  مالور  نیالاز          

شالو . پالز از ایجالا  جمریالت اولیاله، مقالدار        کوروموزا ایجا  مالی 
هالا بالا توجاله باله مقالا ی        تابع هد  ب ای ه  کالداا محاسالبه و آن  

مریالت اولیاله   شالوند.  ر ایالن پال وهس ج    تابع هالد ، ارزیالابی مالی   
 عد   رنظ  گ فته شد  است. 20

هالالا، بالالا اسالالت ا   از   پالالز از ایجالالا  جمریالالت اولیالاله و ارزیالالابی آن 
عم گ هالالالای آمیالالالی  و جهالالالس، جمریالالالت ثانویالالاله تشالالالكیل   

 شو . می
از  ،عم گالال  آمیالالی :  ر ایالالن پالال وهس بالال ای عم گالال  آمیالالی      

آمیالالی  تالالک نقاالاله ای اسالالت ا   شالالد  اسالالت.  ر ایالالن عم گالال ،   
انویاله ابتالدا ترالدا ی از جمریالت اولیاله باله       ب ای ایجا  جمریالت ث 

شالوند کاله افالاالحا والالد نامیالد        زوج های  وتالایی تقسالیم مالی   
نالوان والالد بال ای آمیالی      % از جمریالت اولیاله باله ع   20شوند.  می

بالاله  بالاله فالالورت تهالالا فی انالالد. سالال ز یالالک نقاالاله انتصالالاب شالالد 
عنالالوان نقاالاله شكسالالت تریالالین شالالد  و والالالد هالالا از ایالالن نقاالاله    

هالالای  هالالا، رارالاله  ز شكسالالت والالالد پالالز ا شالالوند.  شكسالالته مالالی 
شكسالالته شالالد  از هالال  والالالد بالاله والالالد  یگالال  چسالالبید  و جمریالالت  

ماتیک ایالالن عم گالال  بالاله فالالورت  کنالالد. شالال ثانویالاله را ایجالالا  مالالی 
 است. 5شكل

 
 شماتیک عملگر آمیزش -2شکل 

ازا به ذک  است ب ای انتصاب والالد  ر عم گال  آمیالی ، از چال       
ک وموزوا با تابع هالد   رولت است ا   شد  است به این فورت که 

 بهت ، شانز بیشت ی ب ای انتصاب  ار .
عم گ  جهس:  ر این عم گال  بال ای ایجالا  جمریالت ثانویاله، ابتالدا       

% از 50مقداری از جمریت اولیه انتصالاب شالد  ) ر ایالن پال وهس     
جمریت اولیه ب ای جهالس انتصالاب شالد  اسالت( سال ز یكالی از       

و باز هم باله  شد   انتصاببه فورت تها فی های ک وموزوا  پارامت 
ماتیک ایالن  شالو . شال   فورت تها فی با عد   یگ ی جایگیین مالی 

 است. 3عم گ  به فورت شكل 

 
 شماتیک عملگر جهش -2شکل 

پالالز از ایالالالن م احالالالل، جمریالالالت اولیالالاله، جمریالالالت حافالالالل از  
آمیالی  و جمریالت حافالل از جهالس همگالی بالا توجاله باله تالابع          
 هالالد  آنهالالا م تالال  سالالازی شالالد  و بالاله ترالالدا  جمریالالت اولیالاله    

شالوند. جمریالت    هالا انتصالاب و مالابقی حالذ  مالی      هالای آن  بهت ین
انتصالالاب شالالد  بالاله عنالالوان جمریالالت اولیالاله رالال ار گ فتالاله و م احالالل 

شالالو . ایالالن تكالال ار بالاله  ایجالالا  جمریالالت ثانویالاله  وبالالار  تكالال ار مالالی 
بالالار  ر ایالالن   200ترالالدا  مالالور  نظالال  از پالالیس تریالالین شالالد  )    

 پ وهس( انجالاا شالد  و  ر نهایالت بهتال ین ک ومالوزوا باله عنالوان       
 شو . جواب نهایی اعالا می

 گیری نتیجه. 0
هالای فال ا ابتكالاری، ممكالن اسالت       با توجه باله ایالن کاله الگالوریتم    

بهتال ین جالواب ممكالالن را پیالدا نكننالالد، ایالن الگالالوریتم باله ترالالدا       
هالای مصت الف پیالدا شالد  و بهتال ین       بار اج ا شالد  تالا جالواب    50

 نهایی ارائه شو .مص وط جواب به عنوان ط ح 
بال ای مشالاهد  عم كال   الگالالوریتم، بهتال ین جالواب  ر هال  تكالال ار       

 ر تك ارهالالای ذ یالال   شالالد  و رونالالد کالالاهس مقالالدار تالالابع هالالد   
نمالالایس  ا   شالالد     4متالالوالی بالاله فالالورت نمالالو ار  ر شالالكل    

 است.
 2016aورتن  Matlabبالال ای اجالال ای الگالالوریتم از نالال ا افالالالیار     

 است ا   شد  است.
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 دهیچک
بهه کهار رهتهه در صرا هر      یها در بتن یا گسترده یها یخراب وست،یبه وقوع پ 12/80/2931 خیدر زلزله استان کرمانشاه که در تار

راه، مسهکن و   قها  یبتن مرکز تحق یآور مشاهده شد. بخش هن یاسکلت بتر یدارا یها ها به خصوص ساختمان ساختمان یا سازه
 یها از شهر ییها دیمرظور، بازد نیبه کاررهته در مراطق زلزله زده بپردازد. به هم یها بتن تیفیک یمأمور شد که به بررس یشهرساز

مهورد   یها به  هور  اهاهر   بتن در سازه یکل تیانجام گرهته، وضع یها دی. در بازدرهتیاسالم آباد غرب و سرپل ذهاب انجام پذ
 نیه ها استفاده شد. در ا بتن سازه یمقاومت هشار نیتخم یابر تیمخرب چکش اشم ریغ شیاز آزما نیقرار گرهت و همچر یابیارز

قاومهت  شده است. م یبرد میساز تقس یشخص یها مسکن مهر و مسکن یها پروژه ها، مارستانیبه سه بخش ب یابیارز جیمقاله، نتا
سوم  کیموارد کمتر از  از یمقاومت در برخ جیکم به دست آمد. نتا اریبس یبا اسکلت بتر یها ساختماناز  یاریبتن در بس یریتخم

مگاپاسهکا(    18) یا بتن سازه یبرا ها نامه نیمجاز در آئ یکمتر از حداقل مقاومت هشار اریها و بس مردرج در نقشه یمقاومت هشار
 در زلزله بوده است. یا گسترده سازه یها بیاز صوامل تخر یکیگرهت که مقاومت کم بتن  جهینت توان یبوده است. م

 : زلزله، کرمانشاه، بتنیدیکل کلما 

 

 مقدمه -2
تتتر پ   تتساخ متتس  استه متتس  س  تت   ت متت  بتت پ  تتر   تتر 

تت اد  هتس اه بت پ  د     ای وجت   بشر امت و ا تروه  ترر اتسس متسه    
مس ت آن ام فس   تشت   بس ت ب بت  اه امتت هتس هبفبتت بت پ        

هتتس بتتس   تت ر  د برابتتر ترتتب باتتبسد  ااتته  د  اازتتر  متتسه 
هازاتتتس  اد ب  د هازاتتتس امتتت سن هر ستشتتتس  هتتتس  د تتتتسد        

ای  د هتتسی تاتت ر   بتتس وعتت و  ب متتتی  رابتته   12/80/2931
هتتس بتتس   اسنای متتسهتتسی بتتس هتتسد د  تتس  د  هس تتر متتسه  بتت پ

هتسی  ادای امتزات ب هته  شتسه    ت ب ات ا          ر متس  اسن 
آودی بتت پ  رهتتز تاربرتتس  دا ی  اتتزپ و  ارمتتسهی بختتب  تتپ

هتسی بتتس هتسد د  تتس  د    تم  د  ت  هتتس بتس بردمته هبفبتتت بت پ     
هتتس ه اه بپتتر اه ب بتتس هاتتبپ  هاتت دی بسه  تت    هتتس ز هازاتتس ه  

هتتسی تتتسد  هتتسی امتتبا آبتتس  ستتر  و متتر    هتتس   د    تتار
 اتجسا    ر تب 98/80/2931تس  10/80/2931
هتس بتس   هسی اتجسا تر  تسی وعتتبت هاته بت پ  د متسه       د بسه    

 تت د  هتتسهری  تت د  اده تتسبه عتتراد تر تتت و ها هتتبپ اه       
آه تتس ب سبتتر  ختتر  مزتتب ا تتابت بتترای تخاتتبپ  رسو تتت  

هتس امت فس    ت ب  ها بتس  هتر امتت هتس دو          شسدی ب پ مسه 
ت برای اده تسبه  رسو تت  شتسدی بت پ  عتت هاته       مزب ا اب

 اد  و تاتته ت اتتت  بتتس  هتت ان  تبتتسد  تت  ر   تتس  تت ا  تت  ر   
بتت پ عتتراد تبتتر  ه تترا   ا تت    تتت  ی  ستهتت   تتر   خاتت  ی   

 یبسبک احا 
 رس ب رهز تار ه اا ئتبه  ض 

 یدا ی  ازپ و  ارمسه
  ض  اتجاپ ب پ ا ران

 

 یمسد هتتا  ی ا 
 رس ب رهز تار ه اا ئتبه  ض 

 یدا ی  ازپ و  ارمسه
  ض  اتجاپ ب پ ا ران

 هجتفر مااست
و د بس بخب  هسودی ب پ  ه اا ئتبه  ض 

 یدا ی  ازپ و  ارمسه رس ب رهز تار
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هتسد د  تسی هبفبتت مت خ و سبتر  بتر ت تس          مپی ت و   ساخ بتس 
ب ازتتپی بتتس  ابتت  ا هزتتس ا تتپ دو    ]1ی2[آن تمثبرتتت اد امتتت  
و ه تتسن هاتته بتترای اتجتتسا آن  ها امتتت و   سبتتر  ختتر  امتتت

هتتسی ه تتس ی  د  تت   ه تتسن  اتت و     ها هتتبپ بس تت  متتسه   
تر  تت ی اه ا تتپ دو  بتترای اده تتسبه هاتته  رسو تتت  بردمتته  تته

هتس امت فس    ت ب  اتااسسی بترای اده تسبه  عبتز         شسدی ب پ مسه 
تبتری امتت و   هتس تبتسه بتس   تز      رسو ت  شتسدی بت پ  د متسه    

ای و تر  تتت تتت  بتترای بردمتته هفس تتت متتسه   ت ات تتس   آن  تته
ای ) د تت د  تبتتسهت امتت فس   تتتر  ب  دت بجتتسی ت تتس       متتسه 

 رسو تتت  شتتسدی بتتس  متتت آ تت   اه دو  مزتتب ا تتابت هتتس  
ت اتت   اهتسی    د ا پ  رساس ادائس  ت   امتتی بتس هتبه وجتس تاته      

ای  ت اد  بردمته  ت   بس ت        رهه برای بردمته هفس تت متسه    
تتر  ت د  آه تس ب    تتر و تات ر     ت د   عبتز  و هرمسه  بس   بس 

 و بردمه عراد تبر ب
هتتسی  د ا تتپ  رساتتسی ت تتس   اده تتسبه بتتس متتس بختتب بباسدمتت سن   

هتتتسی  خ تتته متتتسه هتتتسی  اتتتزپ  اتتتر و  اتتتزپ  تتترو  
 به ی     امتب ترابم

 هابیمارستان -1 
آبتتس  ستتر  و متتر    هتتس  هرهتت اا  ادای  تتک  تتارهسی امتتبا

هازاتتس  متتسد آمتتبی   تت ته  تت ت ب بباسدمتت سن هاتت ه  هتتس  د 
متتس  اسن ج  تت  ب هتته بباسدمتت سن ا تتسا  ابهتته )د ت  د  تتار 
امبا آبتس  ستر  تاتات بتس بباسدمت سن  تا ای متر    هتس          

  مسد آمبی ببش ری  د هازاس     امتب
 .  بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب2.1

حتت و   ا تتپ بباسدمتت سن  ادای  و متتس  اسن عتت  اه )بتتس متتپ  
متتس ت و ج   ا حتت ات امتتتب متتس  اسن عتت  اه ماتتسد      98

 ارس و  ادای امتزات  اتزی و متس  اسن ج  ت   تب  ارتس و       
تب   ممتفستس متتس  اسن  2بس ته  ) تتز    ادای امتزات ب هته  تته  

ای و هتتسی  تت     د  هس تتر متتسه ا حتت ات  ادای  رابتتهج  تت 
ای  تت   امتتتی  د حسابزتتس  د متتس  اسن عتت  اهی   سبتتر متتسه 

هتتتتسی  اتتتت و ی اه تاتتتتس  متتتتسد آمتتتتبی  تتتت    ببختتتت
 تب1و2امت) ز 

  
ساختمان قدیمی )سمت راست  و ساختمان جدید االحداث )سمت چپ  بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب -2شکل   

 

  
بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غربهای گسترده در ساختمان جدید االحداث خرابی -1شکل   

ای متتس  اسن  ج  تت  ا حتت اتی  د  تتک جاتتت  مباتت م متتسه 
بس تت ب عتتس   اشتته و  د جاتتت   اتتر   تت اد بر تته ب هتته  تته 

هتتس  د امتتزات ب هتته  د  و  ارتتس   عتتسته    ببشتت ر پ  رابتته 
هتس و    ادهتسی   مت  ن   شسه    ت ی بتس  ت دی هتس بت پ هابتس      

بر تته ا تتپ  و  ارتتس  متتسد تاتتبخ اه و تتتر   تت د ته      
ای ا رته  تس   تبرهتس    ت و هتسهراس  هس تر متسه    9ات  ) تز       

اتت ب  د بر ته   ت  ت   4هس  متسد آمتبی ها تری ) تز      و مرف
 هس  شسه     باه  ارس    ار تبز تر    د ته  د م  ن

 
ای طبقه پرجم ساختمان هگسیختگی بتن در یکی از ستون -9شکل 

 جدید االحداث بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب

های ساختمان صدم مشاهده خرابی ااهری در تیرها و سقف -4شکل 
 جدید االحداث بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب

 18×18×18ت تتس    رسو تتت  شتتسدی  تتتس   تا تتتس  زتاتته      
مزتتب ا تتابت  د ا تتپ متتس  اسن  د    متتست با ری  بتتس دو  

 اس سمتتزس  بتتس  متتت آ تت ب بتتس  تت د هاتته    11تتتس  0 اتت و   
ای ا ره)تبرهتتس و ت تتس    رسو تتت  شتتسدی بتت پ  د  هس تتر متتسه  

هتتس و ای  اتت  ی )متت  ن هتتست ببشتت ر اه  هس تتر متتسه   متترف
 متتت آ تت ب ب  د زتتس ت تتس    رسو تتت       ادهتتسی بر تتهت بتتس 

 و  ارتتس   عتتسته هتتس  هتتس و    ادهتتسی بر تته   شتتسدی متت  ن 
 اس سمتزس  بتس    28اتت ی  د حت و     مسد ببشت ر پ تخر تی  ت     

 متتت آ تت ب  ها بتتس  هتتر امتتت هتتس  رسو تتت  شخ تتس  د      
 اس سمتتزس  بتترای  12ای ا تتپ  تترو  ی برابتتر بتتس هتتسی متتسه  ترشتتس

 98متتتست با ری  تتتس برابتتتر بتتتس    22×98ای تا تتتتس امتتت  اتس 
 با ری  دج متتست 18×18×18 اس سمتتزس  بتترای تا تتتس  زتاتته  

تتت ان ت بجتتس تر تتت هتتس  رسو تتت  شتتسدی  تت   امتتتب اتت ا  تته
 امتبب پ اجرا     بس  راتی ها ر اه  رسو ت  شخ س ب   

متهجه تتابتر   تتری بتس  هات د ا زتسن    هم اهه ن   ساتس   عبتز 
و تر  ت ا تپ متسه  بتس  شتسدهت  رهتز تاربرتس  دا ی  اتزپ و        

سدس و  ارمتتسهیی  تترهت  اه متتبپ  شتتسود تتت ببر متتسح   تت  
آه س شتتاس   هتته و  زستبتتک  تتس  امتت سن هر ستشتتس   د جر تتسن  
امتتتب بتتس  ابتت  تاتتبخ اه بتت پ و تتتراهم ه تتس   باار هتتس  د   

هتتس و   تت اد هتتسی بر تتهی بتتس و تته   د  و  ارتتس   عتتستهی  متت  ن
 تب2هس  بار تا    امت ) ز  ا     ز  مسام اه ا پ بخب
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هتسد د  تسی هبفبتت مت خ و سبتر  بتر ت تس          مپی ت و   ساخ بتس 
ب ازتتپی بتتس  ابتت  ا هزتتس ا تتپ دو    ]1ی2[آن تمثبرتتت اد امتتت  
و ه تتسن هاتته بتترای اتجتتسا آن  ها امتتت و   سبتتر  ختتر  امتتت

هتتسی ه تتس ی  د  تت   ه تتسن  اتت و     ها هتتبپ بس تت  متتسه   
تر  تت ی اه ا تتپ دو  بتترای اده تتسبه هاتته  رسو تتت  بردمتته  تته

هتس امت فس    ت ب  اتااسسی بترای اده تسبه  عبتز         شسدی ب پ مسه 
تبتری امتت و   هتس تبتسه بتس   تز      رسو ت  شتسدی بت پ  د متسه    

ای و تر  تتت تتت  بتترای بردمتته هفس تتت متتسه   ت ات تتس   آن  تته
ای ) د تت د  تبتتسهت امتت فس   تتتر  ب  دت بجتتسی ت تتس       متتسه 

 رسو تتت  شتتسدی بتتس  متتت آ تت   اه دو  مزتتب ا تتابت هتتس  
ت اتت   اهتسی    د ا پ  رساس ادائس  ت   امتتی بتس هتبه وجتس تاته      

ای  ت اد  بردمته  ت   بس ت        رهه برای بردمته هفس تت متسه    
تتر  ت د  آه تس ب    تتر و تات ر     ت د   عبتز  و هرمسه  بس   بس 

 و بردمه عراد تبر ب
هتتسی  د ا تتپ  رساتتسی ت تتس   اده تتسبه بتتس متتس بختتب بباسدمتت سن   

هتتتسی  خ تتته متتتسه هتتتسی  اتتتزپ  اتتتر و  اتتتزپ  تتترو  
 به ی     امتب ترابم

 هابیمارستان -1 
آبتتس  ستتر  و متتر    هتتس  هرهتت اا  ادای  تتک  تتارهسی امتتبا

هازاتتس  متتسد آمتتبی   تت ته  تت ت ب بباسدمتت سن هاتت ه  هتتس  د 
متتس  اسن ج  تت  ب هتته بباسدمتت سن ا تتسا  ابهتته )د ت  د  تتار 
امبا آبتس  ستر  تاتات بتس بباسدمت سن  تا ای متر    هتس          

  مسد آمبی ببش ری  د هازاس     امتب
 .  بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب2.1

حتت و   ا تتپ بباسدمتت سن  ادای  و متتس  اسن عتت  اه )بتتس متتپ  
متتس ت و ج   ا حتت ات امتتتب متتس  اسن عتت  اه ماتتسد      98

 ارس و  ادای امتزات  اتزی و متس  اسن ج  ت   تب  ارتس و       
تب   ممتفستس متتس  اسن  2بس ته  ) تتز    ادای امتزات ب هته  تته  

ای و هتتسی  تت     د  هس تتر متتسه ا حتت ات  ادای  رابتتهج  تت 
ای  تت   امتتتی  د حسابزتتس  د متتس  اسن عتت  اهی   سبتتر متتسه 

هتتتتسی  اتتتت و ی اه تاتتتتس  متتتتسد آمتتتتبی  تتتت    ببختتتت
 تب1و2امت) ز 

  
ساختمان قدیمی )سمت راست  و ساختمان جدید االحداث )سمت چپ  بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب -2شکل   

 

  
بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غربهای گسترده در ساختمان جدید االحداث خرابی -1شکل   

ای متتس  اسن  ج  تت  ا حتت اتی  د  تتک جاتتت  مباتت م متتسه 
بس تت ب عتتس   اشتته و  د جاتتت   اتتر   تت اد بر تته ب هتته  تته 

هتتس  د امتتزات ب هتته  د  و  ارتتس   عتتسته    ببشتت ر پ  رابتته 
هتس و    ادهتسی   مت  ن   شسه    ت ی بتس  ت دی هتس بت پ هابتس      

بر تته ا تتپ  و  ارتتس  متتسد تاتتبخ اه و تتتر   تت د ته      
ای ا رته  تس   تبرهتس    ت و هتسهراس  هس تر متسه    9ات  ) تز       

اتت ب  د بر ته   ت  ت   4هس  متسد آمتبی ها تری ) تز      و مرف
 هس  شسه     باه  ارس    ار تبز تر    د ته  د م  ن

 
ای طبقه پرجم ساختمان هگسیختگی بتن در یکی از ستون -9شکل 

 جدید االحداث بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب

های ساختمان صدم مشاهده خرابی ااهری در تیرها و سقف -4شکل 
 جدید االحداث بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غرب

 18×18×18ت تتس    رسو تتت  شتتسدی  تتتس   تا تتتس  زتاتته      
مزتتب ا تتابت  د ا تتپ متتس  اسن  د    متتست با ری  بتتس دو  

 اس سمتتزس  بتتس  متتت آ تت ب بتتس  تت د هاتته    11تتتس  0 اتت و   
ای ا ره)تبرهتتس و ت تتس    رسو تتت  شتتسدی بتت پ  د  هس تتر متتسه  

هتتس و ای  اتت  ی )متت  ن هتتست ببشتت ر اه  هس تتر متتسه   متترف
 متتت آ تت ب ب  د زتتس ت تتس    رسو تتت       ادهتتسی بر تتهت بتتس 

 و  ارتتس   عتتسته هتتس  هتتس و    ادهتتسی بر تته   شتتسدی متت  ن 
 اس سمتزس  بتس    28اتت ی  د حت و     مسد ببشت ر پ تخر تی  ت     

 متتت آ تت ب  ها بتتس  هتتر امتتت هتتس  رسو تتت  شخ تتس  د      
 اس سمتتزس  بتترای  12ای ا تتپ  تترو  ی برابتتر بتتس هتتسی متتسه  ترشتتس

 98متتتست با ری  تتتس برابتتتر بتتتس    22×98ای تا تتتتس امتتت  اتس 
 با ری  دج متتست 18×18×18 اس سمتتزس  بتترای تا تتتس  زتاتته  

تتت ان ت بجتتس تر تتت هتتس  رسو تتت  شتتسدی  تت   امتتتب اتت ا  تته
 امتبب پ اجرا     بس  راتی ها ر اه  رسو ت  شخ س ب   

متهجه تتابتر   تتری بتس  هات د ا زتسن    هم اهه ن   ساتس   عبتز 
و تر  ت ا تپ متسه  بتس  شتسدهت  رهتز تاربرتس  دا ی  اتزپ و        

سدس و  ارمتتسهیی  تترهت  اه متتبپ  شتتسود تتت ببر متتسح   تت  
آه س شتتاس   هتته و  زستبتتک  تتس  امتت سن هر ستشتتس   د جر تتسن  
امتتتب بتتس  ابتت  تاتتبخ اه بتت پ و تتتراهم ه تتس   باار هتتس  د   

هتتس و   تت اد هتتسی بر تتهی بتتس و تته   د  و  ارتتس   عتتستهی  متت  ن
 تب2هس  بار تا    امت ) ز  ا     ز  مسام اه ا پ بخب
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ها و دیوارهای برشی آسیب دیده در ساختمان جدید االحداث بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غربصدم امکان اخذ مغزه سالم از ستون -5شکل   
 

 بیمارستان شهدا در سرپل ذهاب .1.1
بتتس  18متتس ت امتتزات ب هتته ا تتپ بباسدمتت سن  د اوا تتر  هتتس  

هتس ه اه  اابتس  متس  استه    اتاسا دمتب   امتت و ههت ه بختب    
هتتس ه  د  هس تتر آن بتتس  س تتسن ترمتتب   امتتتب  د هازاتتسی تخر تتی

تب 1ای ا جتتتس   تتت   امتتتت ) تتتز   ای و سبتتتر متتتسه متتتسه 
هتتس  د تز  تتک ات تتس  بتتس هتتس ه اه بتت پ بر تته اه متت  ن بختتب

ها هتتبپ تب 7تبرهتتس  متتسد تاتتبخ اه  تت   امتتت ) تتز      

 98هتتس بتتبب اه  متت  ن  شتتسه    تت  هتتس   ا تت   تتس       
تس تس  تاته     ر امتت هتس بتس عت اب  آد ست دتت ادی آئتبپ      مست ه
تس تتس بتت پ ا تتران هتتس بتتت  اه متتس ت ا تتپ  تترو    و آئتتبپ 1088

    رسو تتت تب ت تتس7اتتت ی   سبرتتت تتت اد  ) تتز   تتت و پ  تت  
 18 شتتتسدی بتتت پ بتتتس دو  مزتتتب ا تتتابت  د حتتت و       

  اس سمزس  بس  مت آ  ب 98 اس سمزس  تس 

  
ای ساختمان بیمارستان شهدا در سرپل ذهابای و غیر سازهصرا ر سازه دیدگیآسیب -1شکل   

 
های ساختمان بیمارستان شهدا در از ستونتخریب بتن یکی -7ل شک

 سرپل ذهاب
 

 مهر های مسکنپروژه-9
آبتتس  ستتر  و متتر    هتتس  مهتت   جا  تتس هتتسی امتتبا د  تتار

هتسی   رو    اتزپ  اتر اجترا  ت   امتت هتس   ممتفستس بختب        
اتت ب ببشت ر پ   عسب  ت جاه اه آتاس  د هازاتس آمتبی  ت      ت      

-هتسی امتبا  هسی  رب   بتس  اتزپ  اتر  د  تار       تهآمبی

آبتتس  ستتر  و متتر    هتتس  بتتس ترتبتتی  ربتت   بتتس  اتتزپ  اتتر 
امتتت هتتس  آبتتس  و  اتتزپ  اتتر  تتاب   تتبرو ی بتت       تتر 

 بسه   ی اه ا پ  و  جا  س اتجسا   ب   
 آباد غربآباد در اسالممسکن مهر شرف . 2.9

تخر تی  آبتس   د هازاتس  متسد    هتسی  اتزپ  اتر  تر     مس  اسن
اتتت  و  د  و باتت   هتتس  ای  تت  ای و سبتتر متتسه  هس تتر متتسه 

ای و بس تتت ی تاتتتبخ اه متتتسه    ادای امتتتزات ب هتتته  تتته  
تب بهتتس بتتس اهاتتسد   0امتتت ) تتز   د تتز  اتفتتست ا  تتس      تترو

متتس   1هتتس  د حتت و    اتتئ ابپی بتت پ د تتزی ا تتپ متتس  اسن  
 تتبب بتتس اتاتتسا دمتتب   امتتتب  تته بردمتته اجاتتساه  و باتت هه 

ای ا جتتس   تت   امتتتی ت تتس     تاتتبخ اه متتسه   هتتس  د آتاتتس 
بتس دو  مزتب ا تابت  د تت احه متسام        رسو ت  شسدی بت پ 

 هتتتسی آمتتتبی   تتت   اس سمتتتزس  و  د متتت  ن 18 د حتتت و  
    اس سمزس  بس  مت آ  ب 28 د ح و   ت3) ز  

 
تخریب دو بلوک بتری در مجموصه مسکن مهر شرف آباد در  -0شکل 

آباد غرباسالم  
 

 
های اسکلت بتری در ستون گسیخته شده در یکی ساختمان -3شکل

آباد غربمجموصه مسکن مهر شرف آباد در اسالم  

 مسکن مهر شهید شیرودی در سرپل ذهاب. 1.9
هتتسی  اتتزپ  اتتر  تتاب   تتبرو ی  ادای امتتزات   متتس  اسن

هتتس  هس تتر ب هتته هفتتت  ارتتس هاتت ه ب  د هابتتس ا تتپ متتس  اسن
-متتی ها هتبپ  رابته   ای بتس  ت   تخر تی  ت   ا    سبر متسه  

هتس  شتسه    هسی عسب  تت جاه  د امتزات ب هته بر ته اه بات       
 تت ب ت تتس    رسو تتت  شتتسدی بتت پ بتتس دو  مزتتب ا تتابت  د 

دمتت ی  اس سمتتزس  بتتس  متتت آ تت ب بتتس تاتتر  تته     18حتت و  
 رسو تتت  شتتسدی تاتتا سس   اتت    زتته اه    تت   تت ا تخر تتی  

 ای بس  بتا ر    د  هس ر سبر مسه 
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ها و دیوارهای برشی آسیب دیده در ساختمان جدید االحداث بیمارستان امام خمیری )ره  در اسالم آباد غربصدم امکان اخذ مغزه سالم از ستون -5شکل   
 

 بیمارستان شهدا در سرپل ذهاب .1.1
بتتس  18متتس ت امتتزات ب هتته ا تتپ بباسدمتت سن  د اوا تتر  هتتس  

هتس ه اه  اابتس  متس  استه    اتاسا دمتب   امتت و ههت ه بختب    
هتتس ه  د  هس تتر آن بتتس  س تتسن ترمتتب   امتتتب  د هازاتتسی تخر تتی

تب 1ای ا جتتتس   تتت   امتتتت ) تتتز   ای و سبتتتر متتتسه متتتسه 
هتتس  د تز  تتک ات تتس  بتتس هتتس ه اه بتت پ بر تته اه متت  ن بختتب

ها هتتبپ تب 7تبرهتتس  متتسد تاتتبخ اه  تت   امتتت ) تتز      

 98هتتس بتتبب اه  متت  ن  شتتسه    تت  هتتس   ا تت   تتس       
تس تس  تاته     ر امتت هتس بتس عت اب  آد ست دتت ادی آئتبپ      مست ه
تس تتس بتت پ ا تتران هتتس بتتت  اه متتس ت ا تتپ  تترو    و آئتتبپ 1088

    رسو تتت تب ت تتس7اتتت ی   سبرتتت تتت اد  ) تتز   تتت و پ  تت  
 18 شتتتسدی بتتت پ بتتتس دو  مزتتتب ا تتتابت  د حتتت و       

  اس سمزس  بس  مت آ  ب 98 اس سمزس  تس 

  
ای ساختمان بیمارستان شهدا در سرپل ذهابای و غیر سازهصرا ر سازه دیدگیآسیب -1شکل   

 
های ساختمان بیمارستان شهدا در از ستونتخریب بتن یکی -7ل شک

 سرپل ذهاب
 

 مهر های مسکنپروژه-9
آبتتس  ستتر  و متتر    هتتس  مهتت   جا  تتس هتتسی امتتبا د  تتار

هتسی   رو    اتزپ  اتر اجترا  ت   امتت هتس   ممتفستس بختب        
اتت ب ببشت ر پ   عسب  ت جاه اه آتاس  د هازاتس آمتبی  ت      ت      

-هتسی امتبا  هسی  رب   بتس  اتزپ  اتر  د  تار       تهآمبی

آبتتس  ستتر  و متتر    هتتس  بتتس ترتبتتی  ربتت   بتتس  اتتزپ  اتتر 
امتتت هتتس  آبتتس  و  اتتزپ  اتتر  تتاب   تتبرو ی بتت       تتر 

 بسه   ی اه ا پ  و  جا  س اتجسا   ب   
 آباد غربآباد در اسالممسکن مهر شرف . 2.9

تخر تی  آبتس   د هازاتس  متسد    هتسی  اتزپ  اتر  تر     مس  اسن
اتتت  و  د  و باتت   هتتس  ای  تت  ای و سبتتر متتسه  هس تتر متتسه 

ای و بس تتت ی تاتتتبخ اه متتتسه    ادای امتتتزات ب هتتته  تتته  
تب بهتتس بتتس اهاتتسد   0امتتت ) تتز   د تتز  اتفتتست ا  تتس      تترو

متتس   1هتتس  د حتت و    اتتئ ابپی بتت پ د تتزی ا تتپ متتس  اسن  
 تتبب بتتس اتاتتسا دمتتب   امتتتب  تته بردمتته اجاتتساه  و باتت هه 

ای ا جتتس   تت   امتتتی ت تتس     تاتتبخ اه متتسه   هتتس  د آتاتتس 
بتس دو  مزتب ا تابت  د تت احه متسام        رسو ت  شسدی بت پ 

 هتتتسی آمتتتبی   تتت   اس سمتتتزس  و  د متتت  ن 18 د حتتت و  
    اس سمزس  بس  مت آ  ب 28 د ح و   ت3) ز  

 
تخریب دو بلوک بتری در مجموصه مسکن مهر شرف آباد در  -0شکل 

آباد غرباسالم  
 

 
های اسکلت بتری در ستون گسیخته شده در یکی ساختمان -3شکل

آباد غربمجموصه مسکن مهر شرف آباد در اسالم  

 مسکن مهر شهید شیرودی در سرپل ذهاب. 1.9
هتتسی  اتتزپ  اتتر  تتاب   تتبرو ی  ادای امتتزات   متتس  اسن

هتتس  هس تتر ب هتته هفتتت  ارتتس هاتت ه ب  د هابتتس ا تتپ متتس  اسن
-متتی ها هتبپ  رابته   ای بتس  ت   تخر تی  ت   ا    سبر متسه  

هتس  شتسه    هسی عسب  تت جاه  د امتزات ب هته بر ته اه بات       
 تت ب ت تتس    رسو تتت  شتتسدی بتت پ بتتس دو  مزتتب ا تتابت  د 

دمتت ی  اس سمتتزس  بتتس  متتت آ تت ب بتتس تاتتر  تته     18حتت و  
 رسو تتت  شتتسدی تاتتا سس   اتت    زتته اه    تت   تت ا تخر تتی  

 ای بس  بتا ر    د  هس ر سبر مسه 
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آباد غربهای اسکلت بتری در مجموصه مسکن مهر شهید شیرودی در اسالمای در ساختمانتخریب گسترده در صرا ر غیر سازه -28شکل   

 

 های شخصی سازمسکن-4 
هتسی  اتزپ  اتری اه بر ته اه     هس و  جا  تس بر بباسدم سن  بو 

بس ته  تبتز    هسی  خ ه مسه هس  ادای امزات ب هه  ته مس  اسن
هسی ا جس       د  تار متر    هتس     آ  ب تخر یبسه    بس  ا 

 بس  ب   آبس  سر   هبس  راتی ببش ر اه امبا
 از آ سدتبری ا اد  ه  دا  و  ارمسهی ام سن هر ستشس  تس هه ن 

 خ ه مسه آمتبی   ت    د  تار متر         د  مس  اسن  38اه 
هس ب هه و تباه   ار  ت   ی   هس ی ترر اسس تباه اه ا پ مس  اسن

هسی  ازی و ب هه  د هسی  س د     برای مس  اسنات ب  رواتسب   
تت ان ت بجتس   ا پ  ار تبز ترر اسس بس هابپ تاات ب    امتتب  ته  

بتس تاتات   هسی  اتزی و ب هته  د ا تپ هازاتس     تر ت هس مس  اسن
 ات ب اسوی تخر ی    

هتسی اتجتسا  ت  ی باتبسدی اه      ها بس  هر امت هس بهس بر بردمته 
هسی  از ته  د ام سن هر ستشس  بر  ب  ترشس  راحه مس  اسن

  ت  و  اسحت ببش ری بس   د   بشتروی           اجرا  ه
 ت  ب  د تاس تتی بتس     د م خ  س ا زا ب تتت ا   ارتس  اجترا  ته    

هس  د هاباب ن  س    ت   تار ادیی   ساک ا پ مس  اسنجر اس  
 استه  د س تت  هس تت اهه  س تسن هتسد  اابتس  متس      ا پ مس  اسن

دم  هس ا پ   ع و مای   ا هه تر   عبتز    ههه ب بس تار  ه  ه
 ت   و بتس  ابت   ت ا هه تر   عبتز        رردا   اه مس  اسن  ه

هتس  متسه  ت ات   هجر بس عتف  د اجترا و امت ازسا    اسئ   هه  ه
    ب

هتسی بت پی  بااتر  و جت   بتس آتزتس عت ب         ها هبپ آه تس ب 
 شخ ه  د   د  اتجسا آن  د  رردا   اه مس  اسن وجت    اد   

هسی  خ ه متسه امت سن هر ستشتس  مهت ان دواج تت اد ب       د  رو  
هس بس     دحسابزس  از  رردا   اه مس  اسنی ترر اسس  د هابس مسه 

  بهس اتجسا   ا پ آه س ب

 آباد غربهای شخصی ساز در اسالممسکن .2.4
  الف)آباد غرب اسالم در ریخته هرو کارهبتری نیمه ساختمان .2.2.4

ا پ مس  اسن  د حس  مس ت ب    امت و تس هه ن مس مرف اجرا 
تب 22    امت و  اابس  مفت هسدی آن آسسه تش   امت ) تز   

تات بسدهتسی  تر   و   هسی ا پ مس  اسن بس وج   آتزس هس بس مرف
اتت   د  ته هازاتس  رود خ تس امتتی  د حسابزتس       هت   عراد تار  س

ای هسی  و  ارتس ا ترا  آن هتس بت ون مبات م متسه       مس  اسن
اتت   ات  مسام بسعه  ستت    شخ ه ها ه  و  اسدبه ی جستاه تش  

مت  ن هتس بتس دو  مزتب ا تابت      تب  رسو ت  شسدی21) ز  
 مت آ   و ب پ  ادای تتراهم  هسمتی    اس سمزس  بس  28ها ر اه 

ای تب بهس بس اهاسد هااس اسنی اه ب پ  ب تس 29تا    امت ) ز  
هتس   هس و اه بت پ آ تس    د متس ت تبرهتس و مترف      د مس ت م  ن

دم ی هبفبت تسه  ب پ  خ   سس  د ام فس       امتب بس تار  ه
 هس  زه اه   ا   تخر ی ا پ مس  اسن بس  بم  ن

 
  الف) آباد اسالم در ریخته کاره هرونیمه بتری ساختمان -22شکل

 
ای استانداردبدون سیستم سازه آباد اسالم در سالم مانده ساختمان -21شکل  

 
 کاره هرونیمه بتری صدم تراکم مراسب بتن در ساختمان -29شکل

  الف) آباد اسالم در ریخته
 ساختمان بتری نیمه کاره هرو ریخته در اسالم آباد غرب )ب  .1.2.4

ا پ مس  اسن  د حس  مس ت ب    امت و هفت  ارس  د آن اجترا  
تب بهسبر اهاسد هااس اسنی ج اه ا پ متس  اسن  24    امت ) ز  

برای ماسد مرف  س د     امتی  د حسابزس مس  ارس سبر  جتسه  
هاتسد ا شتسنی بت پ  ا تپ     بس آن اعس س     امتب ها هبپ  از ا

مس  اسن بس  ت د   مت ه اجترا  ت   امتتب  رسو تت  شتسدی        
 اس سمزس  بس  متت   28هس بس دو  مزب ا ابت ها ر اه م  ن
دم  هس  رسو ت تسه  ب پ و ا زو ن سبر  جتسه بتس   بس تار  ه بآ  

 تت ا   ارس    ا   ا اه تخر ی ا پ مس  اسن بس  ب

 
  ب) آباد اسالم در ریخته کاره هرونیمه بتری ساختمان -24شکل 

 

 ساختمان بتری در حا( ساخت سالم در اسالم آباد غرب .9.2.4

ای هس امزات آن بس اتاسا دمب   امت هسد اه مس  اسن ب هه تباس
بسه   ی اتجسا   ب مسه  ا پ مس  اسن  ادای ماسد مرف امتت و  

بی تب هب ا تتس آمت  22امت ) تز      ادهسی آن هه ه اجرا تش  
اه  هااتس اسنی  اهاسد  از هسهری  د ا پ مس  اسن  شسه   تش ب

 بامتت   ت    امت فس    هتس مترف  و هتس مس ت مت  ن   د آ س   ب پ
 مزتب  دو  بتس  بت پ ا تپ متس  اسن     شسدی ها هبپی  رسو ت

دمت ی  بس تاتر  ته   بآ    مت بس  اس سمزس  12 ح و   د ا ابت
 و متس  اسن   رسو ت تاا سس   ا   ب پ ا پ متس  اسن بتر ب    

ت عبخ  ا       عا  و ام فس   اه ب پ آ تس    رست  ی اه   ا ت     
 آمبی ت   ن ا پ مسه  بس  ب

 
 غرب آباد اسالم در سالم ساخت حا( در بتری ساختمان -25شکل 

 
 های شخصی ساز در سرپل ذهاب. مسکن1.4

  الف) سرپل ذهاب در بتری آسیب دیده . ساختمان2.1.4
بس ت ب  د  ات    امت و  ادای مس مترف  ته   ا پ مس  اسن ت مسه

هس بس تبرهتس تاتبخ اه ا جتس   ت   امتتب  د ا تپ       ات س  م  ن
 رو  ی ت س    رسو ت  شسدی ب پ بس دو  مزب ا ابت  د ح و  

دم         اری سبتر اه    اس سمزس  بس  مت آ  ب بس تار  ه 98
    ته ا پ مس  اسن  د هازاس امتب  رسو ت ب پی  س   آمبی

 
  الف) ذهاب سرپل در دیده آسیب بتری ساختمان -21شکل 
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آباد غربهای اسکلت بتری در مجموصه مسکن مهر شهید شیرودی در اسالمای در ساختمانتخریب گسترده در صرا ر غیر سازه -28شکل   

 

 های شخصی سازمسکن-4 
هتسی  اتزپ  اتری اه بر ته اه     هس و  جا  تس بر بباسدم سن  بو 

بس ته  تبتز    هسی  خ ه مسه هس  ادای امزات ب هه  ته مس  اسن
هسی ا جس       د  تار متر    هتس     آ  ب تخر یبسه    بس  ا 

 بس  ب   آبس  سر   هبس  راتی ببش ر اه امبا
 از آ سدتبری ا اد  ه  دا  و  ارمسهی ام سن هر ستشس  تس هه ن 

 خ ه مسه آمتبی   ت    د  تار متر         د  مس  اسن  38اه 
هس ب هه و تباه   ار  ت   ی   هس ی ترر اسس تباه اه ا پ مس  اسن

هسی  ازی و ب هه  د هسی  س د     برای مس  اسنات ب  رواتسب   
تت ان ت بجتس   ا پ  ار تبز ترر اسس بس هابپ تاات ب    امتتب  ته  

بتس تاتات   هسی  اتزی و ب هته  د ا تپ هازاتس     تر ت هس مس  اسن
 ات ب اسوی تخر ی    

هتسی اتجتسا  ت  ی باتبسدی اه      ها بس  هر امت هس بهس بر بردمته 
هسی  از ته  د ام سن هر ستشس  بر  ب  ترشس  راحه مس  اسن

  ت  و  اسحت ببش ری بس   د   بشتروی           اجرا  ه
 ت  ب  د تاس تتی بتس     د م خ  س ا زا ب تتت ا   ارتس  اجترا  ته    

هس  د هاباب ن  س    ت   تار ادیی   ساک ا پ مس  اسنجر اس  
 استه  د س تت  هس تت اهه  س تسن هتسد  اابتس  متس      ا پ مس  اسن

دم  هس ا پ   ع و مای   ا هه تر   عبتز    ههه ب بس تار  ه  ه
 ت   و بتس  ابت   ت ا هه تر   عبتز        رردا   اه مس  اسن  ه

هتس  متسه  ت ات   هجر بس عتف  د اجترا و امت ازسا    اسئ   هه  ه
    ب

هتسی بت پی  بااتر  و جت   بتس آتزتس عت ب         ها هبپ آه تس ب 
 شخ ه  د   د  اتجسا آن  د  رردا   اه مس  اسن وجت    اد   

هسی  خ ه متسه امت سن هر ستشتس  مهت ان دواج تت اد ب       د  رو  
هس بس     دحسابزس  از  رردا   اه مس  اسنی ترر اسس  د هابس مسه 

  بهس اتجسا   ا پ آه س ب

 آباد غربهای شخصی ساز در اسالممسکن .2.4
  الف)آباد غرب اسالم در ریخته هرو کارهبتری نیمه ساختمان .2.2.4

ا پ مس  اسن  د حس  مس ت ب    امت و تس هه ن مس مرف اجرا 
تب 22    امت و  اابس  مفت هسدی آن آسسه تش   امت ) تز   

تات بسدهتسی  تر   و   هسی ا پ مس  اسن بس وج   آتزس هس بس مرف
اتت   د  ته هازاتس  رود خ تس امتتی  د حسابزتس       هت   عراد تار  س

ای هسی  و  ارتس ا ترا  آن هتس بت ون مبات م متسه       مس  اسن
اتت   ات  مسام بسعه  ستت    شخ ه ها ه  و  اسدبه ی جستاه تش  

مت  ن هتس بتس دو  مزتب ا تابت      تب  رسو ت  شسدی21) ز  
 مت آ   و ب پ  ادای تتراهم  هسمتی    اس سمزس  بس  28ها ر اه 

ای تب بهس بس اهاسد هااس اسنی اه ب پ  ب تس 29تا    امت ) ز  
هتس   هس و اه بت پ آ تس    د متس ت تبرهتس و مترف      د مس ت م  ن

دم ی هبفبت تسه  ب پ  خ   سس  د ام فس       امتب بس تار  ه
 هس  زه اه   ا   تخر ی ا پ مس  اسن بس  بم  ن

 
  الف) آباد اسالم در ریخته کاره هرونیمه بتری ساختمان -22شکل

 
ای استانداردبدون سیستم سازه آباد اسالم در سالم مانده ساختمان -21شکل  

 
 کاره هرونیمه بتری صدم تراکم مراسب بتن در ساختمان -29شکل

  الف) آباد اسالم در ریخته
 ساختمان بتری نیمه کاره هرو ریخته در اسالم آباد غرب )ب  .1.2.4

ا پ مس  اسن  د حس  مس ت ب    امت و هفت  ارس  د آن اجترا  
تب بهسبر اهاسد هااس اسنی ج اه ا پ متس  اسن  24    امت ) ز  

برای ماسد مرف  س د     امتی  د حسابزس مس  ارس سبر  جتسه  
هاتسد ا شتسنی بت پ  ا تپ     بس آن اعس س     امتب ها هبپ  از ا

مس  اسن بس  ت د   مت ه اجترا  ت   امتتب  رسو تت  شتسدی        
 اس سمزس  بس  متت   28هس بس دو  مزب ا ابت ها ر اه م  ن
دم  هس  رسو ت تسه  ب پ و ا زو ن سبر  جتسه بتس   بس تار  ه بآ  

 تت ا   ارس    ا   ا اه تخر ی ا پ مس  اسن بس  ب

 
  ب) آباد اسالم در ریخته کاره هرونیمه بتری ساختمان -24شکل 

 

 ساختمان بتری در حا( ساخت سالم در اسالم آباد غرب .9.2.4

ای هس امزات آن بس اتاسا دمب   امت هسد اه مس  اسن ب هه تباس
بسه   ی اتجسا   ب مسه  ا پ مس  اسن  ادای ماسد مرف امتت و  

بی تب هب ا تتس آمت  22امت ) تز      ادهسی آن هه ه اجرا تش  
اه  هااتس اسنی  اهاسد  از هسهری  د ا پ مس  اسن  شسه   تش ب

 بامتت   ت    امت فس    هتس مترف  و هتس مس ت مت  ن   د آ س   ب پ
 مزتب  دو  بتس  بت پ ا تپ متس  اسن     شسدی ها هبپی  رسو ت

دمت ی  بس تاتر  ته   بآ    مت بس  اس سمزس  12 ح و   د ا ابت
 و متس  اسن   رسو ت تاا سس   ا   ب پ ا پ متس  اسن بتر ب    

ت عبخ  ا       عا  و ام فس   اه ب پ آ تس    رست  ی اه   ا ت     
 آمبی ت   ن ا پ مسه  بس  ب

 
 غرب آباد اسالم در سالم ساخت حا( در بتری ساختمان -25شکل 

 
 های شخصی ساز در سرپل ذهاب. مسکن1.4

  الف) سرپل ذهاب در بتری آسیب دیده . ساختمان2.1.4
بس ت ب  د  ات    امت و  ادای مس مترف  ته   ا پ مس  اسن ت مسه

هس بس تبرهتس تاتبخ اه ا جتس   ت   امتتب  د ا تپ       ات س  م  ن
 رو  ی ت س    رسو ت  شسدی ب پ بس دو  مزب ا ابت  د ح و  

دم         اری سبتر اه    اس سمزس  بس  مت آ  ب بس تار  ه 98
    ته ا پ مس  اسن  د هازاس امتب  رسو ت ب پی  س   آمبی

 
  الف) ذهاب سرپل در دیده آسیب بتری ساختمان -21شکل 
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  ب) سرپل ذهاب در حا( ساخت در بتری آسیب دیده ساختمان .1.1.4
 ا پ مس  اسن مس  ارس امت و مس ت امزات آن بس اتاسا دمب  

هتس  د  ات    امتتب بت پ مت  ن   هسدی آن هه ه اجرا تشت   و مفت
تب  د ا تپ  27) تز   امتت  ات س  بس تبرهس  مسد تاتبخ اه  ت    

 ح و   د ا ابت مزب دو  بس ب پ  شسدی  رسو ت  رو  ی ت س  
هس ببب اه هس  د م  ن  ا    س    بآ    مت بس  اس سمزس  12
تس تس    ر ب   هس  خساف بس عت اب  آد ست دتت ادی آئتبپ   مست ه 98

دمت   و  ااث تام  رردا   اه مس  اسن امتب بس تار  ه 1088
  آد ست د ت ادی  زه اه   ا   تخر تی  د ا تپ     ا د س ت ع اب
 مس  اسن بس  ب

 
  ب) سرپل ذهاب در حا( ساخت در بتری آسیب دیده ساختمان -27شکل 

  سرپل ذهاب در بتری نوساز هرو ریخته ساختمان .9.1.4
ت و 20 ت   امتت ) تز      ا پ مس  اسن  د هازاس هتس بس وا تت ن  

  ممفستس مس تفر اه ها  هسن  د ه ر آواد ا پ مس  اسن جستشسن دا 
 مزتب  دو  بتس  بت پ   شتسدی   رسو تت  ت تس    اتت ب اه  مت  ا  

 اتز اهاتتسد   بآ تت   متت  بتس   اس سمتتزس  18 حت و    د ا تابت 
هااس اسنی اه ب پ آ س   برای اجرای م  ن هس و مرف هتس  د ا تپ   

دمت  عت اب       امتب ها هبپ بس تاتر  ته  مس  اسن ام فس    
امت ) ز  آد ست دت ادی  د ا پ مس  اسن تس ح و ی د س ت    

دم  هس  اب   رود خ پ ا پ مس  اسن بتس سبتر اه   تب بس تار  ه23
 هبفبت ب پ و تا   آد ست دت ادی بس  ب

 
  سرپل ذهاب بتری نوساز هروریخته در ساختمان -20شکل 

 
بتری نوساز  های ساختمانای یکی از ستونآرماتور ه -23شکل 

  سرپل ذهاب هروریخته در

 ای دربتری نوساز با تخریب شدید صرا ر غیهر سهازه   ساختمان .4.1.4
  سرپل ذهاب

بس ت  و  اابتس  اجترای ا تپ     ا پ مس  اسن  ادای مس مترف  ته  
امتتب تخر تی هتسهری    بس اتاسا دمتب    2932مس  اسن  د مس  

ب هه ا پ مس  اسن بتس سبتر اه تاتبخ اه    ای  د امزات تا ر  
ای تب ازپ  هس ر سبر مسه 18 اشبری دا   اس  شسه  تش  ) ز 

 ساتک ا تپ متس  اسنی     اهاتسد   اتز  ات ب مسد تخر ی         
امتتت و  د ت ببراتتته  د ترشتتس   تت   ا تتپ  تترو   اتجتتسا  تت   

 ار ادی جر اس تر ی برای ا پ تخاتف  د   288 هاباب ن  س   
امتب ها هبپ بهس  س     و تاس  سس  س سن هسد آن  س د    تار تر 

هسی ا تپ  مرف و هسم  ن اجرای برای آ س   ب پ بر تف س  ساکی اه
 رسو ت  شسدی ب پ بس دو  مزب ب امت     ام فس   مس  اسن

 98 اس سمتتزس  تتتس   12ا تتابت  د ا تتپ متتس  اسن  د حتت و    
 تت تاتا سس  هسمتی    دم   رسو اس سمزس  بس  مت آ  ب بس تار  ه

ب پ و ام فس   اه بت پ آ تس   اه   ا ت   ت ا تخر تی متسه  ا تپ        
 مس  اسن  د هازاس بس  ب  

 
 غیر راه پله و صرا ر شدید تخریب با نوساز بتری ساختمان -18شکل 

ذهاب سرپل در ایسازه  

 گیریبردی و نتیجهجمع
 بس ت جس بس بسه    اتجسا تر  س و تخابپ  رسو ت بتس دو  مزتب  

-هسی ب هه  ارهسی امباا ابت بر دوی ب پ بر ه اه مس  اسن
ت ان   اد  ه ر دا جاع به ی و ت بجس آبس  سر  و مر    هس   ه

 تبری هر :
 از آ سدتبری ا اد  ه  دا  و  ارمتسهی امت سن هر ستشتس  تتس     * 

  د  مس  اسن آمبی   ت    د  تار متر    هتس ی      38هه ن اه 
ات ب هس ب هه و تباه   ار     ی ب    اسنترر اسس تباه اه ا پ مس 

هتسی  اتزی و ب هته  د ا تپ     هسی  س د     برای مس  اسن رواتس
ت ان ت بجتس تر تت    ار تبز ترر اسس بس هابپ تاات ب    امتب  ه

هسی  ازی و ب هه  د ا تپ هازاتس بتس تاتات  اتسوی      هس مس  اسن
 ات بتخر ی    

هسی بس امزات ب هه باتبسد  سن رسو ت ب پ  د بابسدی اه مس  ا* 
هم بس  مت آ  ب ت س    رسو ت  د بر ته اه  ت اد  ها تر اه  تک     

هس و باتبسد ها تر اه حت اع     م ا  رسو ت  شسدی  ه دج  د ترشس
 18ای )هتس بترای بت پ متسه     تس تس  رسو ت  شسدی  جتسه  د آئتبپ  

ت ان ت بجس تر ت هس  رسو ت هم بت پ   اس سمزس ت ب    امتب  ه
 ای  د هازاس ب    امتب مسه  هسی تا ر  ه   ا   تخر ی زه ا

  ت  ی  هسی آمبیمس  اسنهسی اتجسا تر  سی  د  ا   د بردمه* 
هتسی  هس ا جس      امتتب  د ا تپ  ترو     تابخ اه  د  ا  م  ن
هس تاات بس تبرهس و مرف هتس ها تر بتس     ا  سس  رسو ت ب پ م  ن

هتس  اه بت پ  مت ه  د مت  ن   دم  امت فس      مت آ  ب بس تار  ه
هس  س   ا پ  شز  بس  ب  اااسس ب پ  م ه مس  س      د هسدتس 

هس هس ای  ااه ها  ن م  نبس   و  هس ر مسه عسب  هه ر  تاه
ت ات   اازر   هسماه  د هازاتس      تاهبس ا پ ت و ب پ مس  س  ه

  ا  س بس  ب
زات ب هتهی  هسی تخر تی  ت    ادای امت    د بر ه اه مس  اسن* 

هرمهت  هتس    رسو ت ب پ  د  ا و   عسب  عا اه بتس  متت آ ت ب    
تبتری عسبت  اتجتسا امتتب     ت بجس تبری  عبز و ا ت اه  بتس   تز    

ت اتت   ت اد    اتری    هتس  ته   ات تخر ی  د ا پ متسه  ها هبپ 
ها  ن   ا اجرای  هسمی ع اب  آد ست دت ادیی ا را ا   راحه 

 ه بس  ب س ا را ا   د   ساتس   ئ تزهبز
هسی ب پی  باار  و ج   بس آتزتس عت ب   شخ ته  د    آه س ب* 

هسی   د  اتجسا آن  د  رردا   اه مس  اسن وج    اد ی  د  رو  
مسه ام سن هر ستشس  مه ان دواج تت اد ب  دحسابزتس  اتز     خ ه

هتس  هس بس   ا پ آه س ب رردا   اه مس  اسنی ترر اسس  د هابس مسه 
 اتجسا    ب

ت اتت   اهتسی   اتت  و تاته  هسی اتجسا تر  س  ر  سته ب   هبردم* 
هسی آمبی        د  عضسو   د   د  هابس ج اتی  هه مس  اسن

بس  ب بازس بس   جابع جاس   ؤثر  د بردمته    رساسا سد   د   پ 
تتر  رسو تت بت پی    ام ازسا  ا ا ثس  بس اتجتسا   ساتتس   عبتز   

   د  تار عراد تبر ب ای و  ئ تزهبزه و سبر   ساتس  مسه 

 تشکر و قدردانی

ت  اه تسن ا پ  رساس اه ا اد  ه  دا  و  ارمسهی ام سن هر ستشتس   
بتتس  تتسس هازتتسدی و هاراهتته بتتس  رهتتز تاربرتتس  دا ی  اتتزپ  

 و ارمسهیی هاس  تشزر و ا  هسن دا  ادت ب
 

 

 مرابع
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  ب) سرپل ذهاب در حا( ساخت در بتری آسیب دیده ساختمان .1.1.4
 ا پ مس  اسن مس  ارس امت و مس ت امزات آن بس اتاسا دمب  

هتس  د  ات    امتتب بت پ مت  ن   هسدی آن هه ه اجرا تشت   و مفت
تب  د ا تپ  27) تز   امتت  ات س  بس تبرهس  مسد تاتبخ اه  ت    

 ح و   د ا ابت مزب دو  بس ب پ  شسدی  رسو ت  رو  ی ت س  
هس ببب اه هس  د م  ن  ا    س    بآ    مت بس  اس سمزس  12
تس تس    ر ب   هس  خساف بس عت اب  آد ست دتت ادی آئتبپ   مست ه 98

دمت   و  ااث تام  رردا   اه مس  اسن امتب بس تار  ه 1088
  آد ست د ت ادی  زه اه   ا   تخر تی  د ا تپ     ا د س ت ع اب
 مس  اسن بس  ب

 
  ب) سرپل ذهاب در حا( ساخت در بتری آسیب دیده ساختمان -27شکل 

  سرپل ذهاب در بتری نوساز هرو ریخته ساختمان .9.1.4
ت و 20 ت   امتت ) تز      ا پ مس  اسن  د هازاس هتس بس وا تت ن  

  ممفستس مس تفر اه ها  هسن  د ه ر آواد ا پ مس  اسن جستشسن دا 
 مزتب  دو  بتس  بت پ   شتسدی   رسو تت  ت تس    اتت ب اه  مت  ا  

 اتز اهاتتسد   بآ تت   متت  بتس   اس سمتتزس  18 حت و    د ا تابت 
هااس اسنی اه ب پ آ س   برای اجرای م  ن هس و مرف هتس  د ا تپ   

دمت  عت اب       امتب ها هبپ بس تاتر  ته  مس  اسن ام فس    
امت ) ز  آد ست دت ادی  د ا پ مس  اسن تس ح و ی د س ت    

دم  هس  اب   رود خ پ ا پ مس  اسن بتس سبتر اه   تب بس تار  ه23
 هبفبت ب پ و تا   آد ست دت ادی بس  ب

 
  سرپل ذهاب بتری نوساز هروریخته در ساختمان -20شکل 

 
بتری نوساز  های ساختمانای یکی از ستونآرماتور ه -23شکل 

  سرپل ذهاب هروریخته در

 ای دربتری نوساز با تخریب شدید صرا ر غیهر سهازه   ساختمان .4.1.4
  سرپل ذهاب

بس ت  و  اابتس  اجترای ا تپ     ا پ مس  اسن  ادای مس مترف  ته  
امتتب تخر تی هتسهری    بس اتاسا دمتب    2932مس  اسن  د مس  

ب هه ا پ مس  اسن بتس سبتر اه تاتبخ اه    ای  د امزات تا ر  
ای تب ازپ  هس ر سبر مسه 18 اشبری دا   اس  شسه  تش  ) ز 

 ساتک ا تپ متس  اسنی     اهاتسد   اتز  ات ب مسد تخر ی         
امتتت و  د ت ببراتتته  د ترشتتس   تت   ا تتپ  تترو   اتجتتسا  تت   

 ار ادی جر اس تر ی برای ا پ تخاتف  د   288 هاباب ن  س   
امتب ها هبپ بهس  س     و تاس  سس  س سن هسد آن  س د    تار تر 

هسی ا تپ  مرف و هسم  ن اجرای برای آ س   ب پ بر تف س  ساکی اه
 رسو ت  شسدی ب پ بس دو  مزب ب امت     ام فس   مس  اسن

 98 اس سمتتزس  تتتس   12ا تتابت  د ا تتپ متتس  اسن  د حتت و    
 تت تاتا سس  هسمتی    دم   رسو اس سمزس  بس  مت آ  ب بس تار  ه

ب پ و ام فس   اه بت پ آ تس   اه   ا ت   ت ا تخر تی متسه  ا تپ        
 مس  اسن  د هازاس بس  ب  

 
 غیر راه پله و صرا ر شدید تخریب با نوساز بتری ساختمان -18شکل 

ذهاب سرپل در ایسازه  

 گیریبردی و نتیجهجمع
 بس ت جس بس بسه    اتجسا تر  س و تخابپ  رسو ت بتس دو  مزتب  

-هسی ب هه  ارهسی امباا ابت بر دوی ب پ بر ه اه مس  اسن
ت ان   اد  ه ر دا جاع به ی و ت بجس آبس  سر  و مر    هس   ه

 تبری هر :
 از آ سدتبری ا اد  ه  دا  و  ارمتسهی امت سن هر ستشتس  تتس     * 

  د  مس  اسن آمبی   ت    د  تار متر    هتس ی      38هه ن اه 
ات ب هس ب هه و تباه   ار     ی ب    اسنترر اسس تباه اه ا پ مس 

هتسی  اتزی و ب هته  د ا تپ     هسی  س د     برای مس  اسن رواتس
ت ان ت بجتس تر تت    ار تبز ترر اسس بس هابپ تاات ب    امتب  ه

هسی  ازی و ب هه  د ا تپ هازاتس بتس تاتات  اتسوی      هس مس  اسن
 ات بتخر ی    

هسی بس امزات ب هه باتبسد  سن رسو ت ب پ  د بابسدی اه مس  ا* 
هم بس  مت آ  ب ت س    رسو ت  د بر ته اه  ت اد  ها تر اه  تک     

هس و باتبسد ها تر اه حت اع     م ا  رسو ت  شسدی  ه دج  د ترشس
 18ای )هتس بترای بت پ متسه     تس تس  رسو ت  شسدی  جتسه  د آئتبپ  

ت ان ت بجس تر ت هس  رسو ت هم بت پ   اس سمزس ت ب    امتب  ه
 ای  د هازاس ب    امتب مسه  هسی تا ر  ه   ا   تخر ی زه ا

  ت  ی  هسی آمبیمس  اسنهسی اتجسا تر  سی  د  ا   د بردمه* 
هتسی  هس ا جس      امتتب  د ا تپ  ترو     تابخ اه  د  ا  م  ن
هس تاات بس تبرهس و مرف هتس ها تر بتس     ا  سس  رسو ت ب پ م  ن

هتس  اه بت پ  مت ه  د مت  ن   دم  امت فس      مت آ  ب بس تار  ه
هس  س   ا پ  شز  بس  ب  اااسس ب پ  م ه مس  س      د هسدتس 

هس هس ای  ااه ها  ن م  نبس   و  هس ر مسه عسب  هه ر  تاه
ت ات   اازر   هسماه  د هازاتس      تاهبس ا پ ت و ب پ مس  س  ه

  ا  س بس  ب
زات ب هتهی  هسی تخر تی  ت    ادای امت    د بر ه اه مس  اسن* 

هرمهت  هتس    رسو ت ب پ  د  ا و   عسب  عا اه بتس  متت آ ت ب    
تبتری عسبت  اتجتسا امتتب     ت بجس تبری  عبز و ا ت اه  بتس   تز    

ت اتت   ت اد    اتری    هتس  ته   ات تخر ی  د ا پ متسه  ها هبپ 
ها  ن   ا اجرای  هسمی ع اب  آد ست دت ادیی ا را ا   راحه 

 ه بس  ب س ا را ا   د   ساتس   ئ تزهبز
هسی ب پی  باار  و ج   بس آتزتس عت ب   شخ ته  د    آه س ب* 

هسی   د  اتجسا آن  د  رردا   اه مس  اسن وج    اد ی  د  رو  
مسه ام سن هر ستشس  مه ان دواج تت اد ب  دحسابزتس  اتز     خ ه

هتس  هس بس   ا پ آه س ب رردا   اه مس  اسنی ترر اسس  د هابس مسه 
 اتجسا    ب

ت اتت   اهتسی   اتت  و تاته  هسی اتجسا تر  س  ر  سته ب   هبردم* 
هسی آمبی        د  عضسو   د   د  هابس ج اتی  هه مس  اسن

بس  ب بازس بس   جابع جاس   ؤثر  د بردمته    رساسا سد   د   پ 
تتر  رسو تت بت پی    ام ازسا  ا ا ثس  بس اتجتسا   ساتتس   عبتز   

   د  تار عراد تبر ب ای و  ئ تزهبزه و سبر   ساتس  مسه 

 تشکر و قدردانی

ت  اه تسن ا پ  رساس اه ا اد  ه  دا  و  ارمسهی ام سن هر ستشتس   
بتتس  تتسس هازتتسدی و هاراهتته بتتس  رهتتز تاربرتتس  دا ی  اتتزپ  

 و ارمسهیی هاس  تشزر و ا  هسن دا  ادت ب
 

 

 مرابع
[1] Brencich, A, Cassini, G, Pera, D, Riotto, G (2013). “Calibration and reliability of the rebound 

(Schmidt) hammer test”. Civil Engineering and Architecture, Vol. (3), pp 66-78. 
[2] Aydin, F, Saribiyik, M (2010). “Correlation between Schmidt Hammer and destructive 

compressions testing for concretes in existing buildings”. Scientific Research and Essays, Vol. 5(13), 
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 بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی سبکدانه شیل

 و تاثیر آن بر مقاومت بتن سبک
 
 
 
 
 

 
 

  
 دهیچک

مناسب و مقاومت مناسب در برابرر   یو صوت یحرارت قیمانند وزن کم، عا ییها یژگیو لیدل به یا بتن سبک سازه ر،یاخ یها در سال
خشرک در داخرل    ندیکه به روش فرآ ریپذ انبساط لیش یها قرار گرفته است. در حال حاضر دانه یاریسرما و گرما مورد توجه بس

برتن سربک    دیر در تول یا است که کاربرد گسترده یمصنوع یها دانه نوع سبک نیتر از مهم یکی شود، یم دیتول یکوره گردان افق
 دارد.  یا سازه

 ل،یشر  یهرا  دانره  سبک یکیاثر اندازه قطر بر وزن مخصوص، درصد جذب آب و مشخصات مکان نییبه منظور تع قیتحق نیدر ا    
و  مانیها و مالت ماسه و سر   دانه سبک بیبا ترک نیانجام شده است. همچن لیش یسه رده از دانه بند یمختلف بر رو یها شیآزما

برتن   یکیمشخصرات مکران   یبه بررسر  یمقاومت فشار نییها و تع دانه درصد از سبک 01 یال 01 یحجمبا درصد  یها ساخت نمونه
بر مشخصات  لیش یها دانه توجه اندازه قطر سبک قابل  ریتأث انگریب ها شیآزما جیسبک ساخته شده از آنها پرداخته شده است. نتا

 . باشد یها و بتن ساخته شده از آنها م دانه یکیمکان
 یمقاومت فشار ،یمصنوع یها دانه سبک ،یا بتن سبک سازه ل،یش ،یکیمکان مشخصات:یدیکل کلمات

 

 مقدمه-0

 کرر  وزن مخصرر   برر  منبرر   هرر  دانرر  سرر   مز رر  مهمتررن  
 برنای سر    برت     تر ان  مر   آنهر   از ک  بط ری. اس  مص لح ا  

 برر  کرر  نمرر د اسررتد د  غ ررن  و سرر  ت  پرر   قطعرر   سرر   
 ن نوهرر ی مررند   برر ر کرر ه  ب عرر  هرر   آن کرر  وزن برر  ت جرر 

 .[3,2,1]شرر د مرر  هرر  سرر ز  در تغ  نمکرر ن و نشسرر  جرر ن   
دانرر  در   سررتنا اسررتد د  از بررت  سرر  هرر  سرر    ا رر  و ی رر 

هر ی   بلنر،  پلر  مرن     ی هر ی بر  ده نر     ه ی بلنر،  پر    س  تم ن

  هرر  شرر، در رر    و عرر  ز سرر زی  نارترر  و ارر،ا در سرر  تم ن 
 .[5,4] اس
ترر ان برر  دو نرر ي و  عرر  و مصررن ع  ت سرر     سرر ک،ان  را مرر  

 تر ان بر  پر م ا  اسرک ر   و     هر ی و  عر  مر     از س ک،ان  کند.

پررر م ا و اسرررک ر   منشررر  آ ر ررر  و  د  ت مررر  اشررر ر  کرررند.
آتشدشرر ن  دارنرر، و د  ت مرر  از ب   رر ی پ سررت  آهکرر  جرر ن ران  

هرر ی مصررن ع  از ر    سرر ک،ان   در رر    تشررک   شرر،  اسرر . 
ش    سنگ لر ،  پنل ر   ورم ک ل ر     کسرتن سر    پر در       

   بزر مهنن ، سع
س ز   -عمنان  مهن،س یدکتنا

 نان شنک  آپت   ا R&D ن م،
 عض  انجم  بت  ا نان

  ل اس ن  ن  س    س ، س
س ز  -عمنان  مهن،س یدکتنا
  دانشگ     ارزم  علم    عض  ه

 بت  ا نانعلم  عض  انجم  
 

شررر،   روبررر ر  کررر ر  آهنگررر،ازی  ش شررر    را   ررر   و     
 [6] ش ن، پالست   س  ت  م 

ای و  هر ی مصرن ع  ل کر ی سر ز      دانر   سر    ت ل ر،  م  کش ر در
ش   س   ش،   شر  انر،از روشرن  برنای ارنع  برت  سر          

 برر  پررر ن ان سرر   ر  از ر تنسرر   شرر د. ل کرر   ای کشرر  سرر ز 
 شر    از شر     و ام ر    رندان  کر ر   دا ر   در ترن  منآ ن،  روا

  ررندان کرر ر  دا رر  در  شرر  منآ نرر، روا برر  پررر ن ان سرر  
 شر  کر  برنای ت ل ر، شر         منآ نر،  در .شر د  مر   ام   ت ل ،
 ار ر   بر   آسر     کمر   بر   ابتر،ا  شر    سنگ ش د استد د  م 

 اسر   همگر   ار ر   بر   پر در  ا ر   و آ ر،  م  در نن  بس  ر پ در
 منآ نرر، در [7]شرر د مرر  ان رر ر سرر زی  ن،ولرر  منآ نرر، بررنای و

  را  همرنا   بر   شر    پر در  پل ت  ررر  دسرتگ    بر   سر زی   ن،ول 
 در تغ  رن  بر   کر   شر د  مر   ا جر د  کرنوی  هر ی  دان  و تنک   آ 

 ابعرر د برر  هرر ی دانرر  ترر ان مرر  پل ت  رررر دسررتگ   زاو رر  و سررنع 
 شرر،  ت ل رر، هرر ی دانرر  آ رن   ی من لرر  در. کررند ت ل رر، متدر وت  

 از آمر،   ب رنون  هر ی  دانر   کر   شر ن،  مر   پختر    رندان  ک ر  در
 آلمر ن   روا بر   ت ل ر،  منآ نر،  ا ر  )  انر،  شرک    ر   غ ل  ً ک ر 
 (.اس  معنوف ن ز

ترن ب شر، دارای    دانر  سرنگ     ب  ت جر  بر  ا نکر  هرن  ر  سر        
بل رر  ل رر پ ر در ت ل رر، بررت  برر   ب شرر،  ق  م  ومرر  ب شررتنی مرر 

 م  وم  مش ری ب التن ب شتن اس .
در ا رر  تی  ررز برر  منیرر ر تع رر   اقررن انرر،از  قطررن بررن وزن     
مخصرررر    درارررر، جررررر  آ  و مشخصرررر   مکرررر ن ک    

هر ی شر    سر  رد  از دانر  بنر،ی شر   ته ر  و بر           دانر   س  
دانرر  و  هرر ی سرر   هرر ی مختلرر  بررن روی نم نرر  انجرر   آزمرر   

هر ی  جمر     سر  ت  شر،  از آنهر  کر  شر م  نسر        هر ی   بت 
هررر ی  دانررر  هسرررتن،  و ی ررر  دراررر، از سررر   01الررر   01

 ه ی س  ت  ش،  از آنه  م   س  ش،. ه  و بت  دان  س  

 تحقیقات گذشته-2

ت  بر   ر ت تی   ر   بسر  ری در مر رد بنرسر  اقرن اسرتد د  از         
هر ی مختلر  در سر    برت  سر   ار ر   نمتر          دانر   س  

 بنرر،ی دانرر  هرر ی برر   دانرر  سرر   از تی   رر   ا رر  دراسرر . 

 از تدک کرر  و اسرر  شرر،  اسررتد د  مصرر لح عنرر ان برر  مشررخ 
ار ر    شر،    سر  ت   منکر   مر د   و ی ر   برن  قطرن  تر ق ن  نین

 .نگنمت  اس 
جررر     کررر   ررر  ت ل ررر،  در تی   ررر   دا ررر  کشررر ر از آن

دان  شر   بر  تر ز   درون کشر ر را  انر،ازی شر،  اسر           س  
ی ل کر  و   دانر   عمر،  تی   ر    رشرت  برن روی سر        ب  ور ر 

و تر  کنر ن تی   ر      هر ی و  عر  انجر   شر،  اسر       دان  س  
 بن روی   ا  ش   ا ر  نگنمت  اس .

اسررتد د  از ا رر  میصرر ت برر  عنرر ان سرر ک،ان  در بررت  و بلرر    
 .سرر م ن  برر  شررن  رع  رر  کل رر  الزامرر   ز ررن بالمرر ن  اسرر  

از   .الزامر  اسر   ۷۵۶۷بر  شرم ر    رع    اسرت ن،ارد ملر  ا رنان    
هرر ی شرر م      مرر اد ز رر ن آور م جرر د در      لیرر و و ی رر   

 :ه ی س   ب  ، در  ، مج ز ب  شن، ز ن ب شن،سنگ،ان 
هر ی سر     هر ی آلر  سرنگ،ان    ه ی آلر    ن   لصر   ن   لص  *

و ررز روا اسررت ن،ارد 1شرر د کرر  از ون ررز آزمرر ن تع رر   مرر 
ترن از اسرت ن،ارد    ر، رنگر  ت رن    (  ن  ۹۴۷۴مل  ا نان بر  شرم ر    

ا ج د کن، مگن آنک  ق بر  شر د کر  تغ  رن رنرگ پرا از آزمر ن        
ب  دل ر  م جر د م ر د ن کمر  از مر ادی اسر  کر  برنای برت           

 .ز  ن آور ن س 
لکر   رراری   لکر  ا جر د شر،  ت سر   ر  سرنگ،ان  سر             *

 رر  ب شررتن برر  واسررط  وجرر د م رر،اری آهرر  )بررن  ۵1بر  شرر     
-  رنی شرم   کر  بر  تجز ر  شر م     انر،از        (Fe2O3  س 

 0.۶ب  رر، معرر دت  رر  ب شررتن از  (ASTM C-641 شرر د )روا
 . ن  نم ن  ب ش، ۰11م ل   ن  در 

امرر  ن شرر  از سررن: شرر،ن   امرر  ن شرر  از سررن: شرر،ن      *
هرر ی جرر ن   هرر ی سرر   برر  دسرر  آمرر،  از مررنآورد  سررنگ،ان 

ر  س    زغ ت سرنگ  ر  کر  )اسرت ن،ارد ملر  ا رنان بر  شرم         
درارر، و امرر  سررن: شرر،ن سرر  ن   0۰(   ن   رر، ب شررتن از 0۵۴۰

 .درا، ب ش، ۶ه ی س   ن   ، ب شتن از سنگ،ان 
هرر ی سرر   تیرر   هرر ی م ز کرر   سررنگ،ان  از لیرر و و ی رر  

 :آزمررررر ن ب  ررررر، مطررررر بز الزامررررر   ز رررررن ب شرررررن،     

هر ی  هر ی رسر  و  را   رند شر ن،    م ر،ار کل  ر       کل  ر   *
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 بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی سبکدانه شیل

 و تاثیر آن بر مقاومت بتن سبک
 
 
 
 
 

 
 

  
 دهیچک

مناسب و مقاومت مناسب در برابرر   یو صوت یحرارت قیمانند وزن کم، عا ییها یژگیو لیدل به یا بتن سبک سازه ر،یاخ یها در سال
خشرک در داخرل    ندیکه به روش فرآ ریپذ انبساط لیش یها قرار گرفته است. در حال حاضر دانه یاریسرما و گرما مورد توجه بس

برتن سربک    دیر در تول یا است که کاربرد گسترده یمصنوع یها دانه نوع سبک نیتر از مهم یکی شود، یم دیتول یکوره گردان افق
 دارد.  یا سازه

 ل،یشر  یهرا  دانره  سبک یکیاثر اندازه قطر بر وزن مخصوص، درصد جذب آب و مشخصات مکان نییبه منظور تع قیتحق نیدر ا    
و  مانیها و مالت ماسه و سر   دانه سبک بیبا ترک نیانجام شده است. همچن لیش یسه رده از دانه بند یمختلف بر رو یها شیآزما

برتن   یکیمشخصرات مکران   یبه بررسر  یمقاومت فشار نییها و تع دانه درصد از سبک 01 یال 01 یحجمبا درصد  یها ساخت نمونه
بر مشخصات  لیش یها دانه توجه اندازه قطر سبک قابل  ریتأث انگریب ها شیآزما جیسبک ساخته شده از آنها پرداخته شده است. نتا

 . باشد یها و بتن ساخته شده از آنها م دانه یکیمکان
 یمقاومت فشار ،یمصنوع یها دانه سبک ،یا بتن سبک سازه ل،یش ،یکیمکان مشخصات:یدیکل کلمات

 

 مقدمه-0

 کرر  وزن مخصرر   برر  منبرر   هرر  دانرر  سرر   مز رر  مهمتررن  
 برنای سر    برت     تر ان  مر   آنهر   از ک  بط ری. اس  مص لح ا  

 برر  کرر  نمرر د اسررتد د  غ ررن  و سرر  ت  پرر   قطعرر   سرر   
 ن نوهرر ی مررند   برر ر کرر ه  ب عرر  هرر   آن کرر  وزن برر  ت جرر 

 .[3,2,1]شرر د مرر  هرر  سرر ز  در تغ  نمکرر ن و نشسرر  جرر ن   
دانرر  در   سررتنا اسررتد د  از بررت  سرر  هرر  سرر    ا رر  و ی رر 

هر ی   بلنر،  پلر  مرن     ی هر ی بر  ده نر     ه ی بلنر،  پر    س  تم ن

  هرر  شرر، در رر    و عرر  ز سرر زی  نارترر  و ارر،ا در سرر  تم ن 
 .[5,4] اس
ترر ان برر  دو نرر ي و  عرر  و مصررن ع  ت سرر     سرر ک،ان  را مرر  

 تر ان بر  پر م ا  اسرک ر   و     هر ی و  عر  مر     از س ک،ان  کند.

پررر م ا و اسرررک ر   منشررر  آ ر ررر  و  د  ت مررر  اشررر ر  کرررند.
آتشدشرر ن  دارنرر، و د  ت مرر  از ب   رر ی پ سررت  آهکرر  جرر ن ران  

هرر ی مصررن ع  از ر    سرر ک،ان   در رر    تشررک   شرر،  اسرر . 
ش    سنگ لر ،  پنل ر   ورم ک ل ر     کسرتن سر    پر در       

   بزر مهنن ، سع
س ز   -عمنان  مهن،س یدکتنا

 نان شنک  آپت   ا R&D ن م،
 عض  انجم  بت  ا نان

  ل اس ن  ن  س    س ، س
س ز  -عمنان  مهن،س یدکتنا
  دانشگ     ارزم  علم    عض  ه

 بت  ا نانعلم  عض  انجم  
 

شررر،   روبررر ر  کررر ر  آهنگررر،ازی  ش شررر    را   ررر   و     
 [6] ش ن، پالست   س  ت  م 

ای و  هر ی مصرن ع  ل کر ی سر ز      دانر   سر    ت ل ر،  م  کش ر در
ش   س   ش،   شر  انر،از روشرن  برنای ارنع  برت  سر          

 برر  پررر ن ان سرر   ر  از ر تنسرر   شرر د. ل کرر   ای کشرر  سرر ز 
 شر    از شر     و ام ر    رندان  کر ر   دا ر   در ترن  منآ ن،  روا

  ررندان کرر ر  دا رر  در  شرر  منآ نرر، روا برر  پررر ن ان سرر  
 شر  کر  برنای ت ل ر، شر         منآ نر،  در .شر د  مر   ام   ت ل ،
 ار ر   بر   آسر     کمر   بر   ابتر،ا  شر    سنگ ش د استد د  م 

 اسر   همگر   ار ر   بر   پر در  ا ر   و آ ر،  م  در نن  بس  ر پ در
 منآ نرر، در [7]شرر د مرر  ان رر ر سرر زی  ن،ولرر  منآ نرر، بررنای و

  را  همرنا   بر   شر    پر در  پل ت  ررر  دسرتگ    بر   سر زی   ن،ول 
 در تغ  رن  بر   کر   شر د  مر   ا جر د  کرنوی  هر ی  دان  و تنک   آ 

 ابعرر د برر  هرر ی دانرر  ترر ان مرر  پل ت  رررر دسررتگ   زاو رر  و سررنع 
 شرر،  ت ل رر، هرر ی دانرر  آ رن   ی من لرر  در. کررند ت ل رر، متدر وت  

 از آمر،   ب رنون  هر ی  دانر   کر   شر ن،  مر   پختر    رندان  ک ر  در
 آلمر ن   روا بر   ت ل ر،  منآ نر،  ا ر  )  انر،  شرک    ر   غ ل  ً ک ر 
 (.اس  معنوف ن ز

ترن ب شر، دارای    دانر  سرنگ     ب  ت جر  بر  ا نکر  هرن  ر  سر        
بل رر  ل رر پ ر در ت ل رر، بررت  برر   ب شرر،  ق  م  ومرر  ب شررتنی مرر 

 م  وم  مش ری ب التن ب شتن اس .
در ا رر  تی  ررز برر  منیرر ر تع رر   اقررن انرر،از  قطررن بررن وزن     
مخصرررر    درارررر، جررررر  آ  و مشخصرررر   مکرررر ن ک    

هر ی شر    سر  رد  از دانر  بنر،ی شر   ته ر  و بر           دانر   س  
دانرر  و  هرر ی سرر   هرر ی مختلرر  بررن روی نم نرر  انجرر   آزمرر   

هر ی  جمر     سر  ت  شر،  از آنهر  کر  شر م  نسر        هر ی   بت 
هررر ی  دانررر  هسرررتن،  و ی ررر  دراررر، از سررر   01الررر   01

 ه ی س  ت  ش،  از آنه  م   س  ش،. ه  و بت  دان  س  

 تحقیقات گذشته-2

ت  بر   ر ت تی   ر   بسر  ری در مر رد بنرسر  اقرن اسرتد د  از         
هر ی مختلر  در سر    برت  سر   ار ر   نمتر          دانر   س  

 بنرر،ی دانرر  هرر ی برر   دانرر  سرر   از تی   رر   ا رر  دراسرر . 

 از تدک کرر  و اسرر  شرر،  اسررتد د  مصرر لح عنرر ان برر  مشررخ 
ار ر    شر،    سر  ت   منکر   مر د   و ی ر   برن  قطرن  تر ق ن  نین

 .نگنمت  اس 
جررر     کررر   ررر  ت ل ررر،  در تی   ررر   دا ررر  کشررر ر از آن

دان  شر   بر  تر ز   درون کشر ر را  انر،ازی شر،  اسر           س  
ی ل کر  و   دانر   عمر،  تی   ر    رشرت  برن روی سر        ب  ور ر 

و تر  کنر ن تی   ر      هر ی و  عر  انجر   شر،  اسر       دان  س  
 بن روی   ا  ش   ا ر  نگنمت  اس .

اسررتد د  از ا رر  میصرر ت برر  عنرر ان سرر ک،ان  در بررت  و بلرر    
 .سرر م ن  برر  شررن  رع  رر  کل رر  الزامرر   ز ررن بالمرر ن  اسرر  

از   .الزامر  اسر   ۷۵۶۷بر  شرم ر    رع    اسرت ن،ارد ملر  ا رنان    
هرر ی شرر م      مرر اد ز رر ن آور م جرر د در      لیرر و و ی رر   

 :ه ی س   ب  ، در  ، مج ز ب  شن، ز ن ب شن،سنگ،ان 
هر ی سر     هر ی آلر  سرنگ،ان    ه ی آلر    ن   لصر   ن   لص  *

و ررز روا اسررت ن،ارد 1شرر د کرر  از ون ررز آزمرر ن تع رر   مرر 
ترن از اسرت ن،ارد    ر، رنگر  ت رن    (  ن  ۹۴۷۴مل  ا نان بر  شرم ر    

ا ج د کن، مگن آنک  ق بر  شر د کر  تغ  رن رنرگ پرا از آزمر ن        
ب  دل ر  م جر د م ر د ن کمر  از مر ادی اسر  کر  برنای برت           

 .ز  ن آور ن س 
لکر   رراری   لکر  ا جر د شر،  ت سر   ر  سرنگ،ان  سر             *

 رر  ب شررتن برر  واسررط  وجرر د م رر،اری آهرر  )بررن  ۵1بر  شرر     
-  رنی شرم   کر  بر  تجز ر  شر م     انر،از        (Fe2O3  س 

 0.۶ب  رر، معرر دت  رر  ب شررتن از  (ASTM C-641 شرر د )روا
 . ن  نم ن  ب ش، ۰11م ل   ن  در 

امرر  ن شرر  از سررن: شرر،ن   امرر  ن شرر  از سررن: شرر،ن      *
هرر ی جرر ن   هرر ی سرر   برر  دسرر  آمرر،  از مررنآورد  سررنگ،ان 

ر  س    زغ ت سرنگ  ر  کر  )اسرت ن،ارد ملر  ا رنان بر  شرم         
درارر، و امرر  سررن: شرر،ن سرر  ن   0۰(   ن   رر، ب شررتن از 0۵۴۰

 .درا، ب ش، ۶ه ی س   ن   ، ب شتن از سنگ،ان 
هرر ی سرر   تیرر   هرر ی م ز کرر   سررنگ،ان  از لیرر و و ی رر  

 :آزمررررر ن ب  ررررر، مطررررر بز الزامررررر   ز رررررن ب شرررررن،     

هر ی  هر ی رسر  و  را   رند شر ن،    م ر،ار کل  ر       کل  ر   *
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 .وزن نم نرر   شرر  ب شرر،  درارر، ۰رسررم  ن   رر، ب شررتن از  

شر د  بنر،ی پ شرنه د نمر    بن،ی   الزا    ار  برنای دانر    دان  *
ت انرر، بناسرر   در  اسرر  مت  یرر  ت ل رر،   بنرر،ی مرر  و دانرر 

 ۷۵۶۷شرر د. در پ  سرر  الرر  اسررت ن،ارد ملرر  ا ررنان برر  شررم ر  
 .بنر،ی سرنگ،ان  سر   اراشر  شر،  اسر       ب  عن ان راهنم   دانر  

نای اوم نر ن از  کنر ا ت  در دانر     بر  : بنر،ی  کن ا ت  دانر   *
هرر ی مترر ال  سررنگ،ان  سرر     مرر،وت ننمرر    بنرر،ی میم لرر 

ه ی بنداشر  شر،  از میم لر  هر  ب  ر، در م اار  زمر ن         نم ن 
م رررنر شررر،  ت سررر   ن ررر،ار  تع ررر   شررر د. مررر،وت ننمررر  

درار، از   ۷هر ی سر   در هرن میم لر  ن   ر، بر   از       سنگ،ان 
تع رر   ک د رر  اراشرر  شرر،    هرر    کرر  بررنای آزم نهرر ی  نم نرر 

تدرر و  داشررت  ب شرر، مگررن آنکرر  بررنای ت ل رر، بتنرر  در مرر ارد    
ن ر  از تی   ر   انجر    نمتر  برن روی      ب .    اسرتد د  شر د  

 ه ی و  ع  ب  شن، ز ن اس   دان  ی ل ک  و س   دان  س  
(  ررر  مررر،ت دو مررر زی 00۴1رشررر ا ق سرررم  و همکررر ران )

دانر    هر ی سر     برت  برنای تع ر   نسر   ا رتال        دانر  - م ن
 رر وی ل کرر  بررنای رسرر ،ن برر  روانرر  و م  ومرر  مشرر ری اراشرر   

 .[8]کندن،
هرر ی  مشخصرر   دانرر  ی م   سرر ( برر  00۴1)  اردکرر ن  و  زدانرر 

 ر  من سررر  شررر،  بررر  وزن مخصررر   و قطنهررر ی مختلررر 
 .[9]پندا تن،

 در تررر      روا ( بررر  کررر ربند 00۴1)  ر مررر ن  و  زدانررر  
 سرر  ت  ای سرر ز  سرر   بررت  ی به نرر  ا ررتال  وررن، تع رر  

 .[10]پندا تن،  اسک ر   ه ی س ک،ان  ب  ش، 
بنرسرر  وررن، ا ررتال     برر  (003۷شررکن   زاد  و همکرر ران )
 .[11]پندا تن، بت  به ن   ب  استد د  از ل ک 

وررن،   مت   برر   رر(003۶) اک ررن ب برر  لرر   علرر و   امشرر    سرر
  ای بر  روا تر       دانر  سر ز    هر ی سر     برت   نر   ا تال  به
 [12]پندا تن،

بنرسر  مشخصر   برت  سر   پرن م  ومر          بر   (0030) ت،  
 [13]پندا   ب  مص لح م ج د در ا نان

(  برر  بنرسرر  مشخصرر     00۴۶مصررطد  برر غ  و همکرر ران)  
ارتجرر ع  سرر ک،ان  هرر ی مصررن ع  شرر   و ر  من سرر  شرر،   

 [14]ا نان پندا تن،
 

 آزمایشگاهی و مصالح مصرفیبرنامه -0

هرر ی انتخرر    دانرر  برر  ت جرر  برر  هرر،ف تی  ررز  بررن روی سرر   
ای  درارر،  ای و دانرر  وزن مخصرر   ترر د هرر ی  شرر،  آزمرر   

بنابرررن  درجرررر  آ   م  ومررر  در بنابرررن یرررنب  و م  ومررر    
هرر ی مختلرر  انجرر   شرر،.     ندشرر،   بررن اسرر   اسررت ن،ارد  

دانر   مر د     همچن   ب  تنک   مر تن ا م سر  سر م ن  و سر      
  ررنی م  ومرر    منکرر  دو مرر زی سرر  ت  شرر،  و  برر  انرر،از    

منکرر  بتنرر    مشرر ری  برر  بنرسرر  م  ومرر  آنهرر  در ق لرر  مرر د 
پندا ت  ش،. تمر م  آزمر    هر  در آزم  شرگ   همکر ر آپتر         

 ا نان انج   ش،  اس .
برر  ت جرر  برر  هرر،ف تی  ررز مصرر لح مرر رد اسررتد د  در ا رر       

 ان، از  تی  ز ع  ر 
دانر  شر   از شرنک  شر   سرمن ن ته ر  شر،         دان   س   س  

و ب  ت جر  بر  ا نکر  هر،ف تی  رز تع ر   اقرن انر،از  قطرن برن           
هر  و برت  سر  ت  شر،  از آنهر        دانر   مشخص   مکر ن ک  سر    

 ب د  س  رد  از دان  بن،ی ش    ب  مشخص   ز ن ته   ش،.
متررن( و  م لرر  ۶/0۰) ۶/1"  م نرر،  برر   الرر  S1هرر ی  دانرر  -
 متن. م ل  00متن( ب  قطن مت س   م ل  ۶/۴) 0۷۶/1"

متررن( و  م لرر  ۶/۴) 0۷۶/1"  م نرر،  برر   الرر  S2هرر ی  دانرر  -
 متن. م ل  3متن( ب  قطن مت س   م ل  0۶/۵) ۰۶/1"

 #۵مترن( و   م لر   0۶/۵) ۰۶/1"  م نر،  بر   الر    S3هر ی   دان  -
 متن. م ل  ۴/۹متن( ب  قطن مت س   م ل  0۶/0)

هرر ی ل رر پ ر  دانرر  نمرر    از ر ررز سرر  ت ر سرر    0شررک  در    
هر ی   نش ن داد  ش،  اس . بر  ت جر  بر  شرک  تخلخر  در دانر       

هر ی مت سر  کمترن از     هر ی مت سر  و در دانر     ر ز کمتن از دانر  
هرر ی ر ررز برر  مناترر   هرر ی درشرر  اسرر  و همچنرر   دانرر  دانرر 

هرر ی  تررنی نسرر   برر  دانرر    ی  رر رج  یررخ    دارای پ سررت 
 مت س  و درش  هستن،.

 

S1 
 

S1

 
S3

 
S3

 
S2

 
S2

 های شیل دانه . ریز ساختار سبک0شکل 
 
 

مرر تن ا  از مررال  م سرر  و سرر م ن   برر  وررن، ا ررتال  اراشرر     
برر  عنرر ان مرر تن ا اسررتد د  شرر،  اسرر . در  0 جرر،وتشرر،  در 

ت ل رر،  ۰ا رر  وررن، سرر م ن مصررنم   سرر م ن پنتلنرر، نرر ي     
مرر رد اسررتد د  از نرر ي شکسررت  دو برر ر    سرر م ن آب رر  و م سرر 
از معرر دن تهنان،شرر  کررن  برر د  کرر   0شرر ر و برر  مرر،وت ننمرر  

نمر دار دانر  بنر،ی م سر  مر رد اسرتد د  نشر ن داد          ۰شک  در 
ی  کننررر،  برررن پ  ررر    روان شررر،  اسررر . همچنررر   از ابرررن    

شرر م  سرر  تم ن بررنای روانرر  ب شررتن     P-10کنب کسرر الت  
   اس .استد د  ش،

 

 (kg/m3های انتخابی ) . طرح اختالط ماتریس0 جدول

 کنن،  ابن روان آ  س م ن م س  
 0 220 001 0011 وزن

 0011 0111 0001 2001 چگالی

 
برر  ت جرر  برر  ا نکرر  تمرر م  انرر اي ر زدانرر  هرر  بررنای اسررتد د  در 

برر  بررت  سرر   مجرر ز مرر  ب شررن،  در ا رر  تی  ررز از م سرر      
( اسرررتد د  شررر،. م رررزان دراررر، mm ۵- 1ی اسرررم  ) انررر،از 

مشرخ    ۰و شرک    ۰ع  ری م س  ی بر  کر ر رمتر  در جر،وت     
ش،  اس . میر،ود  درار، ع ر ری م سر  مصرنم  بر  میر،ود         

مط ب ررر  دارد  ASTM 33ی دراررر، ع ررر ری اسرررت ن،ارد   
 .۰شک 

 .  حدود دانه بندی ماسه مصرفی2جدول 
 شماره الک درصد عبوری
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 .وزن نم نرر   شرر  ب شرر،  درارر، ۰رسررم  ن   رر، ب شررتن از  

شر د  بنر،ی پ شرنه د نمر    بن،ی   الزا    ار  برنای دانر    دان  *
ت انرر، بناسرر   در  اسرر  مت  یرر  ت ل رر،   بنرر،ی مرر  و دانرر 

 ۷۵۶۷شرر د. در پ  سرر  الرر  اسررت ن،ارد ملرر  ا ررنان برر  شررم ر  
 .بنر،ی سرنگ،ان  سر   اراشر  شر،  اسر       ب  عن ان راهنم   دانر  

نای اوم نر ن از  کنر ا ت  در دانر     بر  : بنر،ی  کن ا ت  دانر   *
هرر ی مترر ال  سررنگ،ان  سرر     مرر،وت ننمرر    بنرر،ی میم لرر 

ه ی بنداشر  شر،  از میم لر  هر  ب  ر، در م اار  زمر ن         نم ن 
م رررنر شررر،  ت سررر   ن ررر،ار  تع ررر   شررر د. مررر،وت ننمررر  

درار، از   ۷هر ی سر   در هرن میم لر  ن   ر، بر   از       سنگ،ان 
تع رر   ک د رر  اراشرر  شرر،    هرر    کرر  بررنای آزم نهرر ی  نم نرر 

تدرر و  داشررت  ب شرر، مگررن آنکرر  بررنای ت ل رر، بتنرر  در مرر ارد    
ن ر  از تی   ر   انجر    نمتر  برن روی      ب .    اسرتد د  شر د  

 ه ی و  ع  ب  شن، ز ن اس   دان  ی ل ک  و س   دان  س  
(  ررر  مررر،ت دو مررر زی 00۴1رشررر ا ق سرررم  و همکررر ران )

دانر    هر ی سر     برت  برنای تع ر   نسر   ا رتال        دانر  - م ن
 رر وی ل کرر  بررنای رسرر ،ن برر  روانرر  و م  ومرر  مشرر ری اراشرر   

 .[8]کندن،
هرر ی  مشخصرر   دانرر  ی م   سرر ( برر  00۴1)  اردکرر ن  و  زدانرر 

 ر  من سررر  شررر،  بررر  وزن مخصررر   و قطنهررر ی مختلررر 
 .[9]پندا تن،

 در تررر      روا ( بررر  کررر ربند 00۴1)  ر مررر ن  و  زدانررر  
 سرر  ت  ای سرر ز  سرر   بررت  ی به نرر  ا ررتال  وررن، تع رر  

 .[10]پندا تن،  اسک ر   ه ی س ک،ان  ب  ش، 
بنرسرر  وررن، ا ررتال     برر  (003۷شررکن   زاد  و همکرر ران )
 .[11]پندا تن، بت  به ن   ب  استد د  از ل ک 

وررن،   مت   برر   رر(003۶) اک ررن ب برر  لرر   علرر و   امشرر    سرر
  ای بر  روا تر       دانر  سر ز    هر ی سر     برت   نر   ا تال  به
 [12]پندا تن،

بنرسر  مشخصر   برت  سر   پرن م  ومر          بر   (0030) ت،  
 [13]پندا   ب  مص لح م ج د در ا نان

(  برر  بنرسرر  مشخصرر     00۴۶مصررطد  برر غ  و همکرر ران)  
ارتجرر ع  سرر ک،ان  هرر ی مصررن ع  شرر   و ر  من سرر  شرر،   

 [14]ا نان پندا تن،
 

 آزمایشگاهی و مصالح مصرفیبرنامه -0

هرر ی انتخرر    دانرر  برر  ت جرر  برر  هرر،ف تی  ررز  بررن روی سرر   
ای  درارر،  ای و دانرر  وزن مخصرر   ترر د هرر ی  شرر،  آزمرر   

بنابرررن  درجرررر  آ   م  ومررر  در بنابرررن یرررنب  و م  ومررر    
هرر ی مختلرر  انجرر   شرر،.     ندشرر،   بررن اسرر   اسررت ن،ارد  

دانر   مر د     همچن   ب  تنک   مر تن ا م سر  سر م ن  و سر      
  ررنی م  ومرر    منکرر  دو مرر زی سرر  ت  شرر،  و  برر  انرر،از    

منکرر  بتنرر    مشرر ری  برر  بنرسرر  م  ومرر  آنهرر  در ق لرر  مرر د 
پندا ت  ش،. تمر م  آزمر    هر  در آزم  شرگ   همکر ر آپتر         

 ا نان انج   ش،  اس .
برر  ت جرر  برر  هرر،ف تی  ررز مصرر لح مرر رد اسررتد د  در ا رر       

 ان، از  تی  ز ع  ر 
دانر  شر   از شرنک  شر   سرمن ن ته ر  شر،         دان   س   س  

و ب  ت جر  بر  ا نکر  هر،ف تی  رز تع ر   اقرن انر،از  قطرن برن           
هر  و برت  سر  ت  شر،  از آنهر        دانر   مشخص   مکر ن ک  سر    

 ب د  س  رد  از دان  بن،ی ش    ب  مشخص   ز ن ته   ش،.
متررن( و  م لرر  ۶/0۰) ۶/1"  م نرر،  برر   الرر  S1هرر ی  دانرر  -
 متن. م ل  00متن( ب  قطن مت س   م ل  ۶/۴) 0۷۶/1"

متررن( و  م لرر  ۶/۴) 0۷۶/1"  م نرر،  برر   الرر  S2هرر ی  دانرر  -
 متن. م ل  3متن( ب  قطن مت س   م ل  0۶/۵) ۰۶/1"

 #۵مترن( و   م لر   0۶/۵) ۰۶/1"  م نر،  بر   الر    S3هر ی   دان  -
 متن. م ل  ۴/۹متن( ب  قطن مت س   م ل  0۶/0)

هرر ی ل رر پ ر  دانرر  نمرر    از ر ررز سرر  ت ر سرر    0شررک  در    
هر ی   نش ن داد  ش،  اس . بر  ت جر  بر  شرک  تخلخر  در دانر       

هر ی مت سر  کمترن از     هر ی مت سر  و در دانر     ر ز کمتن از دانر  
هرر ی ر ررز برر  مناترر   هرر ی درشرر  اسرر  و همچنرر   دانرر  دانرر 

هرر ی  تررنی نسرر   برر  دانرر    ی  رر رج  یررخ    دارای پ سررت 
 مت س  و درش  هستن،.

 

S1 
 

S1

 
S3

 
S3

 
S2

 
S2

 های شیل دانه . ریز ساختار سبک0شکل 
 
 

مرر تن ا  از مررال  م سرر  و سرر م ن   برر  وررن، ا ررتال  اراشرر     
برر  عنرر ان مرر تن ا اسررتد د  شرر،  اسرر . در  0 جرر،وتشرر،  در 

ت ل رر،  ۰ا رر  وررن، سرر م ن مصررنم   سرر م ن پنتلنرر، نرر ي     
مرر رد اسررتد د  از نرر ي شکسررت  دو برر ر    سرر م ن آب رر  و م سرر 
از معرر دن تهنان،شرر  کررن  برر د  کرر   0شرر ر و برر  مرر،وت ننمرر  

نمر دار دانر  بنر،ی م سر  مر رد اسرتد د  نشر ن داد          ۰شک  در 
ی  کننررر،  برررن پ  ررر    روان شررر،  اسررر . همچنررر   از ابرررن    

شرر م  سرر  تم ن بررنای روانرر  ب شررتن     P-10کنب کسرر الت  
   اس .استد د  ش،

 

 (kg/m3های انتخابی ) . طرح اختالط ماتریس0 جدول

 کنن،  ابن روان آ  س م ن م س  
 0 220 001 0011 وزن

 0011 0111 0001 2001 چگالی

 
برر  ت جرر  برر  ا نکرر  تمرر م  انرر اي ر زدانرر  هرر  بررنای اسررتد د  در 

برر  بررت  سرر   مجرر ز مرر  ب شررن،  در ا رر  تی  ررز از م سرر      
( اسرررتد د  شررر،. م رررزان دراررر، mm ۵- 1ی اسرررم  ) انررر،از 

مشرخ    ۰و شرک    ۰ع  ری م س  ی بر  کر ر رمتر  در جر،وت     
ش،  اس . میر،ود  درار، ع ر ری م سر  مصرنم  بر  میر،ود         

مط ب ررر  دارد  ASTM 33ی دراررر، ع ررر ری اسرررت ن،ارد   
 .۰شک 

 .  حدود دانه بندی ماسه مصرفی2جدول 
 شماره الک درصد عبوری

011 8/0 

6/40 0 

80 8 

06 06 

02 01 

0/02 01 

0/6 011 
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 . نمودار دانه بندی ماسه مورد استفاده2شکل 

 
 

 مشخصرر   مکرر ن ک  م سرر  مصررنم  شرر م  وزن مخصرر   و   
آورد  شرر،  اسرر . انرر،از     0درارر، جررر  آ  آن در جرر،وت  

  ررنی م ررزان جررر  آ  سررنگ،ان  بررنای تع رر   م ررزا  دق ررز  
 آ  مصنم  در س    بت  م رد استد د  قنار م    ند.

 .  مشخصات مکانیکی مصالح0جدول 
درصد 

جذب 

 آب

وزن 

مخصوص 

kg/m3 

نوع 

 سنگدانه

 ماسه 6/2 2.0

 

 نتایج ها و بررسی انجام آزمایش-4
 ها دانه وزن مخصوص سبک  -4-0

 بررن اسرر   اسررت ن،ارد  ای ای و دانرر  وزن مخصرر   ترر د  آزمر    
ASTM C29 [15] وEN 10976-8-c [16] سرر  نرر ي  بررنای

مال یر    0شرک    انجر   شر، کر  نتر    آن در    بنر،ی شر      دان 
هر  در   دانر   ب  ت ج  ب  ا نکر  امکر ن  رند شر،ن سر         ندد. م 

اقن متناک  شر،ن آنهر  ت سر  ک بر  وجر د دارد  وزن مخصر         
   نی نش،  اس . ه  ان،از  م ل    رد  آن

 
 ها دانه ای سبک ای و دانه . وزن مخصوص توده0شکل 

 
ASTM C330,331 [15]  هررر ی ر زدانررر  بررر  وزن  سرررنگ،ان

 رررر  کمتررررن و   Kg/m300۰1مخصرررر   غ ررررن متررررناک    
هرر ی درشرر  دانرر  برر  وزن مخصرر   غ ررن متررناک      سررنگ،ان 

Kg/m3331     دانرر،. همچنرر   وزن    رر  کمتررن را سرر ک،ان  مرر
 Kg/m301۹1مخصرر   مخلرر   درشرر  دانرر  و ر زدانرر  را برر  

ای  مخصر   تر د    م ارل  ق بر  ق ر ت وزن    . می،ود کرند  اسر   
شرر   برر   رر،اک ن وزن مخصرر   اسررت ن،ارد   رر ک  از من سرر   

ب شر،. همچنر   مطر بز     ب دن ا ر  سرنگ،ان  از نیرن سر ک  مر      
  بر، و   هر  کر ه  مر     نت    ب  امزا   قطرن وزن مخصر   دانر    

ری
ع  

ا، 
در

 

 mm))ان،از  سنگ،ان  

ASTM 33 حد باالیی 

 ماسه مصرفی

ASTM 33 حد پایینی 

ای برر  ورر ر   ی برر  دانرر   یررن   ت رر،   وزن مخصرر   ترر د   
 ب،س  آم،  اس . ۷/0مت س  

 ها دانه سبک درصد جذب آب  -4-2
هر ی زمر ن     هر  در بر ز    دانر   بنای تع    درا، جرر  آ  سر    

مشررخ   آنهرر  را در زمرر ن معرر   درون آ  قررنار داد  و بررن      
دراررر، رو بررر   EN 1097-6-C [16]اسررر   اسرررت ن،ارد  

دراررر، جرررر  آ   ۹شرررک  جررررب  آنهررر  می سررر   شررر،. در
هرر ی زمرر ن  مشررخ  نشرر ن داد  شرر،    هرر  در برر ز  دانرر  سرر  
 اس .

ب  ت ج  بر  شرک   ارت ر   مشخصر  بر   درار، جرر  آ  و          
سر عت    ۰۹قطن دانر  وجر د نر،ارد و  ر،اک ن درار، جرر  آ        

 درا، ب،س  آم،  اس . ۶/3ه ی ش    دان 

 
 ها دانه . درصد جذب آب سبک4شکل 

 

 1ها دانه سبکمقاومت خردشدگی   -4-0

ایننآ آزمننای  وننه صننورت یمننع مرننبرمی مشمنناری وننعای ن ننان دادن   
 واشد.  ها و خعدشدگی آنها در اثع اعمال وار می مراومت دانه

انجننا   EN 13055-1  [16]ایننآ آزمننای  وننع تبننا اسننباندارد    
ونننودن وزن  Kg/m3001شنننده اسنننت و ونننا توجنننه ونننه وم نننبع از   

                                                      
 

1 Crushing resistance 

هنننای شنننم  و از روا اول اسنننباندارد    داننننه مخصنننوص سنننبک 
 کور اسبفاده شده است. مذ

مطنناوا  ن ننان داده شننده اسننت.  0شنن   نبننایا ایننآ آزمننای  در  
هننا کنناه    نبننایا وننا اشننطای  اطننع مراومننت خعدشنندگی دانننه      

مبننع مراومننت   مملننی 4/0ط هننای وننا اطننع مبوسنن    و دانننه یاونند مننی
ونندی دیگنع    خعدشدگی ونه معاتنب وم نبعی نرنبت ونه دو رده داننه      

 دارد.

 2ها دانه سبکای  ارزش ضربه  -4-4
وننع    BS 812 - Part 112 [17]ایننآ آزمننای  تبننا اسننباندارد 

شنود. در اینآ آزمنای و     انجنا  منی  هنای تنک انندازه     روی سب دانه
وننع  یمبننع مملننی 081ارتفنناع از کملننوگعمی  0/00وزنننه معتبننه  00
 واسنننبوانه مخصنننوص  در ی مبنننعاکی شنننده  هنننای سننننگدانه ویر

از الننک جداکننننده   عبننوریدرصنند  و مرنندارکننند  سننروم مننی 
هنا نرنبت    داننه  ونا توجنه ونه مراومنت کمبنع سنبک       .شود گطارا می
ضننعوه نمننط  0هننای مشمننولیو ایننآ آزمننای  در  الننت   وننه سنننگدانه
 ت عار شد.

 
 ها دانه شدگی سبک . مقاومت خرد5شکل 

 

                                                      
 

2 Impact Value 
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 . نمودار دانه بندی ماسه مورد استفاده2شکل 

 
 

 مشخصرر   مکرر ن ک  م سرر  مصررنم  شرر م  وزن مخصرر   و   
آورد  شرر،  اسرر . انرر،از     0درارر، جررر  آ  آن در جرر،وت  

  ررنی م ررزان جررر  آ  سررنگ،ان  بررنای تع رر   م ررزا  دق ررز  
 آ  مصنم  در س    بت  م رد استد د  قنار م    ند.

 .  مشخصات مکانیکی مصالح0جدول 
درصد 

جذب 

 آب

وزن 

مخصوص 

kg/m3 

نوع 

 سنگدانه

 ماسه 6/2 2.0

 

 نتایج ها و بررسی انجام آزمایش-4
 ها دانه وزن مخصوص سبک  -4-0

 بررن اسرر   اسررت ن،ارد  ای ای و دانرر  وزن مخصرر   ترر د  آزمر    
ASTM C29 [15] وEN 10976-8-c [16] سرر  نرر ي  بررنای

مال یر    0شرک    انجر   شر، کر  نتر    آن در    بنر،ی شر      دان 
هر  در   دانر   ب  ت ج  ب  ا نکر  امکر ن  رند شر،ن سر         ندد. م 

اقن متناک  شر،ن آنهر  ت سر  ک بر  وجر د دارد  وزن مخصر         
   نی نش،  اس . ه  ان،از  م ل    رد  آن

 
 ها دانه ای سبک ای و دانه . وزن مخصوص توده0شکل 

 
ASTM C330,331 [15]  هررر ی ر زدانررر  بررر  وزن  سرررنگ،ان

 رررر  کمتررررن و   Kg/m300۰1مخصرررر   غ ررررن متررررناک    
هرر ی درشرر  دانرر  برر  وزن مخصرر   غ ررن متررناک      سررنگ،ان 

Kg/m3331     دانرر،. همچنرر   وزن    رر  کمتررن را سرر ک،ان  مرر
 Kg/m301۹1مخصرر   مخلرر   درشرر  دانرر  و ر زدانرر  را برر  

ای  مخصر   تر د    م ارل  ق بر  ق ر ت وزن    . می،ود کرند  اسر   
شرر   برر   رر،اک ن وزن مخصرر   اسررت ن،ارد   رر ک  از من سرر   

ب شر،. همچنر   مطر بز     ب دن ا ر  سرنگ،ان  از نیرن سر ک  مر      
  بر، و   هر  کر ه  مر     نت    ب  امزا   قطرن وزن مخصر   دانر    

ری
ع  

ا، 
در

 

 mm))ان،از  سنگ،ان  

ASTM 33 حد باالیی 

 ماسه مصرفی

ASTM 33 حد پایینی 

ای برر  ورر ر   ی برر  دانرر   یررن   ت رر،   وزن مخصرر   ترر د   
 ب،س  آم،  اس . ۷/0مت س  

 ها دانه سبک درصد جذب آب  -4-2
هر ی زمر ن     هر  در بر ز    دانر   بنای تع    درا، جرر  آ  سر    

مشررخ   آنهرر  را در زمرر ن معرر   درون آ  قررنار داد  و بررن      
دراررر، رو بررر   EN 1097-6-C [16]اسررر   اسرررت ن،ارد  

دراررر، جرررر  آ   ۹شرررک  جررررب  آنهررر  می سررر   شررر،. در
هرر ی زمرر ن  مشررخ  نشرر ن داد  شرر،    هرر  در برر ز  دانرر  سرر  
 اس .

ب  ت ج  بر  شرک   ارت ر   مشخصر  بر   درار، جرر  آ  و          
سر عت    ۰۹قطن دانر  وجر د نر،ارد و  ر،اک ن درار، جرر  آ        

 درا، ب،س  آم،  اس . ۶/3ه ی ش    دان 

 
 ها دانه . درصد جذب آب سبک4شکل 

 

 1ها دانه سبکمقاومت خردشدگی   -4-0

ایننآ آزمننای  وننه صننورت یمننع مرننبرمی مشمنناری وننعای ن ننان دادن   
 واشد.  ها و خعدشدگی آنها در اثع اعمال وار می مراومت دانه

انجننا   EN 13055-1  [16]ایننآ آزمننای  وننع تبننا اسننباندارد    
ونننودن وزن  Kg/m3001شنننده اسنننت و ونننا توجنننه ونننه وم نننبع از   

                                                      
 

1 Crushing resistance 

هنننای شنننم  و از روا اول اسنننباندارد    داننننه مخصنننوص سنننبک 
 کور اسبفاده شده است. مذ

مطنناوا  ن ننان داده شننده اسننت.  0شنن   نبننایا ایننآ آزمننای  در  
هننا کنناه    نبننایا وننا اشننطای  اطننع مراومننت خعدشنندگی دانننه      

مبننع مراومننت   مملننی 4/0ط هننای وننا اطننع مبوسنن    و دانننه یاونند مننی
ونندی دیگنع    خعدشدگی ونه معاتنب وم نبعی نرنبت ونه دو رده داننه      

 دارد.

 2ها دانه سبکای  ارزش ضربه  -4-4
وننع    BS 812 - Part 112 [17]ایننآ آزمننای  تبننا اسننباندارد 

شنود. در اینآ آزمنای و     انجنا  منی  هنای تنک انندازه     روی سب دانه
وننع  یمبننع مملننی 081ارتفنناع از کملننوگعمی  0/00وزنننه معتبننه  00
 واسنننبوانه مخصنننوص  در ی مبنننعاکی شنننده  هنننای سننننگدانه ویر

از الننک جداکننننده   عبننوریدرصنند  و مرنندارکننند  سننروم مننی 
هنا نرنبت    داننه  ونا توجنه ونه مراومنت کمبنع سنبک       .شود گطارا می
ضننعوه نمننط  0هننای مشمننولیو ایننآ آزمننای  در  الننت   وننه سنننگدانه
 ت عار شد.

 
 ها دانه شدگی سبک . مقاومت خرد5شکل 

 

                                                      
 

2 Impact Value 
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نشر ن داد  شر،  اسر . مطر بز      ۵شرک   نت    ا ر  آزمر    در   
هرر  امررزا     ای دانرر  برر  امررزا   قطررن  ارزا یررنب    ۵شررک  

رسر، ا ر  آزمر          ب،. ب  ت جر  بر  ا ر  رونر، بر  نیرن مر         م 
 ب ش،. ه  م  بن،ی دان  ب شتن مت قن از دان 

 

 
 ها دانه ای سبک . ارزش ضربه6شکل 

 

هرای برتن    ساخت و تعیین مقاومت فشراری نمونره    -4-6
 سبک حاوی شیل

هرر ی مرر تن ا و مرر اد   جهرر  تع رر   م  ومرر  مشرر ری نم نرر   
ای اسررت ن،ارد برر  قطررن  هرر ی اسررت ان  منکرر  شرر م  شرر    نم نرر 

سررر نت متن از مررر تن ا )مرررال  م سررر  و     01و ارتدررر ي  0۶
سرر م ن ( برر  تنهرر    و همچنرر   مرر اد منکرر  برر  تنک رر       

 31دانررر    دراررر، سررر   01اررر، مررر تن ا و در ۴1 جمررر  
درارر، مرر تن ا  ۷1دانرر  و  درارر، سرر   ۰1درارر، مرر تن ا و 

دانرر  سرر  ت  شرر،. برر  منیرر ر جلرر   نی از   درارر، سرر   01و 
دانرر   ق رر  از ا ررتال  آنهرر    جررر  آ  مرر تن ا ت سرر  سرر   

دق  رر  درون آ  قررنار داد  و   01را برر  مرر،    هرر  دانرر  سرر  
  سررطی  آن  نمترر   ی جرر    آ   آ سرر ا ت سرر  پ ر رر   

سرر ع  از ق لرر  برر ز  ۰۹هرر ی سرر  ت  شرر،  پررا از  شرر،. نم نرر 
درجرر   ۰1روز رر  در   یررچ  آ   رر،ود  ۰3شرر،  و ترر  سرر  

ور شرر،ن،. .سرر ا از آ   رر ر  شرر،   و در هرر ای آزاد     غ ورر 
 شرر  و  و بعرر، از ک  نررگ کررندن )کالهرر   ررراری(  م  ومرر  

تع رر   هرر   مشرر ری آنهرر  تع رر   شرر،. نترر      ارر  از آزمرر    
م  ومرر  مشرر ری ب،سرر  آمرر،  از  رر  نم نرر  آزمرر    در هررن   

 اراش  ش،  اس . ۹سنی در ج،وت 

مشرر ه،   0بر  امررزا   قطرن سرر ک،ان  همر ن ورر ر کر  در شررک     
شرر، وزن مخصرر   ترر د  ای سرر ک،ان  کرر ه  م  برر، ا رر  امررن  
م ج  سر کتن شر،ن وزن مخصر   کر  برت  سر  ت     شر،         

جرر  گز ن  سرر ک،ان  ن رررز   م شرر د.همچن   امررزا   دراررر،   
کررر ه  وزن مخصررر   برررت  را در پررر  دارد.تغ  رررنا  وزن   

آورد  شرر،  اسرر  کرر  و ررز   ۹مخصرر   نم نرر  هرر  در جرر،وت 
اسررت ن،ارد نم نرر  هرر    کرر  دارای وزن مخصرر   کمتررن از       

0311kg/m3   .،هستن،  بت  س   میس   م ش ن 
دانرر   تغ  ررنا  م  ومرر  مشرر ری نسرر   قطررن سرر    شررک  در 

 م رد استد د  نم    داد  ش،  اس . 
کر ر   دانر  بر    ن  سر  نسر    جمر  سر      ه  ب نم دار شک  در 

منبر   بر  مر تن ا     1/1انر،. کر  نسر       رمت  در آنه  مجزا ش، 
دانرر  اسرر . مطرر بز ا رر  شررک  مشرر ه،     رر  بررت  برر،ون سرر  

ش د ب  امرزا   قطرن  م  ومر  مشر ری تر  میر ری کر ه          م 
دانر    کنر،. همچنر   بر  امرزا   نسر    جمر  سر          پ ،ا مر  

کنرر،  م  ومرر  کرر ه  پ رر،ا مرر   متررنی در بررت   م لرر  3و  00
مترنی در   م لر   ۴/۹دانر    ول  بر  امرزا   نسر    جمر  سر       

ا ر  م یر ي بر  ا ر  معنر        کنر،.  بت   م  وم  امزا   پ ،ا مر  
در  مترن   لر  م 3و  00بر  قطرن مت سر      ه ی ل ر پ ر  دان  اس  ک 

ی هرر  کننرر،  و دانرر    تضررع نرر همگن ن رر    انتخرر ب ا مرر تن
   ررت   نرر همگن ن ر    متررن  لرر م ۴/۹برر  قطررن مت سر    ل ر پ ر 

 کنن،  را دارن،.
 
 
 

 

 
 

 ها مقاومت فشاری  و وزن مخصوص نمونه. 4جدول

دان  م ج د درم د  منک   س  
 )بت (

وزن مخص   بت  
 متن ظن

نس    جم  دان  م ج د 
 ای مت س  م  وم  مش ری است ان  درم د  منک 

- Kg/m3 (%) (MPa) 
 ۹0.0 0 ۰۰۰1 م تن ا

S3  
۰1۴1 10 32.2 
0۴۶1 20 34.9 
0311 30 35.8 

S2  
۰13۶ 10 32.0 
0۴۹1 20 29.7 
0۷3۶ 30 28.1 

S1  
۰131 10 28.3 
0۴01 20 25.4 
0۷۷1 30 22.8 

 

 
 دانه  . تغییرات مقاومت فشاری ماده مرکب نسبت قطر سبک7شکل 

 

 گیری نتیجه-5
هر    م ر     شر   برن و ی ر    هر ی    در ا   تی  ز  ت ق ن قطن دان 

   آنهرر ک وزن مخصرر    درارر، جررر  آ  و مشخصرر   مکرر ن 
مشخصرر   مرر رد مط لعرر  قررنار  نمرر . برر  منیرر ر م   سرر      

ای و  هرر ی ارزا یررنب    آنهرر   هرر  برر  انجرر   آزمرر    ک مکرر ن
م  ومرر   ندشرر،   و  تع رر   م  ومرر  مشرر ری بررت  سرر      

 ن انر،از  قطرن   ق ی تر  س  ت  شر،  از دانر  هر ی شر   و م   سر      
ارر ر   نمرر . در   لرر  کلرر      آنهرر ک مشخصرر   مکرر نبررن 

هر  بر  امرزا   قطرن      مش ه،  ش، وزن مخصر   و م  ومر  دانر    
رابطر    ار  بر   درار، جرر  آ  و انر،از           بر، و  ک ه  م 
هر  وجر د نر،ارد. م  ومر  برت  سر   سر  ت  شر،  از          قطن دان 

 ش   ب  ر زتن ش،ن س ک،ان  ه  امزا   م    ب،.
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نشر ن داد  شر،  اسر . مطر بز      ۵شرک   نت    ا ر  آزمر    در   
هرر  امررزا     ای دانرر  برر  امررزا   قطررن  ارزا یررنب    ۵شررک  

رسر، ا ر  آزمر          ب،. ب  ت جر  بر  ا ر  رونر، بر  نیرن مر         م 
 ب ش،. ه  م  بن،ی دان  ب شتن مت قن از دان 

 

 
 ها دانه ای سبک . ارزش ضربه6شکل 

 

هرای برتن    ساخت و تعیین مقاومت فشراری نمونره    -4-6
 سبک حاوی شیل

هرر ی مرر تن ا و مرر اد   جهرر  تع رر   م  ومرر  مشرر ری نم نرر   
ای اسررت ن،ارد برر  قطررن  هرر ی اسررت ان  منکرر  شرر م  شرر    نم نرر 

سررر نت متن از مررر تن ا )مرررال  م سررر  و     01و ارتدررر ي  0۶
سرر م ن ( برر  تنهرر    و همچنرر   مرر اد منکرر  برر  تنک رر       

 31دانررر    دراررر، سررر   01اررر، مررر تن ا و در ۴1 جمررر  
درارر، مرر تن ا  ۷1دانرر  و  درارر، سرر   ۰1درارر، مرر تن ا و 

دانرر  سرر  ت  شرر،. برر  منیرر ر جلرر   نی از   درارر، سرر   01و 
دانرر   ق رر  از ا ررتال  آنهرر    جررر  آ  مرر تن ا ت سرر  سرر   

دق  رر  درون آ  قررنار داد  و   01را برر  مرر،    هرر  دانرر  سرر  
  سررطی  آن  نمترر   ی جرر    آ   آ سرر ا ت سرر  پ ر رر   

سرر ع  از ق لرر  برر ز  ۰۹هرر ی سرر  ت  شرر،  پررا از  شرر،. نم نرر 
درجرر   ۰1روز رر  در   یررچ  آ   رر،ود  ۰3شرر،  و ترر  سرر  

ور شرر،ن،. .سرر ا از آ   رر ر  شرر،   و در هرر ای آزاد     غ ورر 
 شرر  و  و بعرر، از ک  نررگ کررندن )کالهرر   ررراری(  م  ومرر  

تع رر   هرر   مشرر ری آنهرر  تع رر   شرر،. نترر      ارر  از آزمرر    
م  ومرر  مشرر ری ب،سرر  آمرر،  از  رر  نم نرر  آزمرر    در هررن   

 اراش  ش،  اس . ۹سنی در ج،وت 

مشرر ه،   0بر  امررزا   قطرن سرر ک،ان  همر ن ورر ر کر  در شررک     
شرر، وزن مخصرر   ترر د  ای سرر ک،ان  کرر ه  م  برر، ا رر  امررن  
م ج  سر کتن شر،ن وزن مخصر   کر  برت  سر  ت     شر،         
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 م رد استد د  نم    داد  ش،  اس . 
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مترنی در   م لر   ۴/۹دانر    ول  بر  امرزا   نسر    جمر  سر       

ا ر  م یر ي بر  ا ر  معنر        کنر،.  بت   م  وم  امزا   پ ،ا مر  
در  مترن   لر  م 3و  00بر  قطرن مت سر      ه ی ل ر پ ر  دان  اس  ک 

ی هرر  کننرر،  و دانرر    تضررع نرر همگن ن رر    انتخرر ب ا مرر تن
   ررت   نرر همگن ن ر    متررن  لرر م ۴/۹برر  قطررن مت سر    ل ر پ ر 

 کنن،  را دارن،.
 
 
 

 

 
 

 ها مقاومت فشاری  و وزن مخصوص نمونه. 4جدول

دان  م ج د درم د  منک   س  
 )بت (

وزن مخص   بت  
 متن ظن

نس    جم  دان  م ج د 
 ای مت س  م  وم  مش ری است ان  درم د  منک 

- Kg/m3 (%) (MPa) 
 ۹0.0 0 ۰۰۰1 م تن ا

S3  
۰1۴1 10 32.2 
0۴۶1 20 34.9 
0311 30 35.8 

S2  
۰13۶ 10 32.0 
0۴۹1 20 29.7 
0۷3۶ 30 28.1 

S1  
۰131 10 28.3 
0۴01 20 25.4 
0۷۷1 30 22.8 

 

 
 دانه  . تغییرات مقاومت فشاری ماده مرکب نسبت قطر سبک7شکل 

 

 گیری نتیجه-5
هر    م ر     شر   برن و ی ر    هر ی    در ا   تی  ز  ت ق ن قطن دان 

   آنهرر ک وزن مخصرر    درارر، جررر  آ  و مشخصرر   مکرر ن 
مشخصرر   مرر رد مط لعرر  قررنار  نمرر . برر  منیرر ر م   سرر      

ای و  هرر ی ارزا یررنب    آنهرر   هرر  برر  انجرر   آزمرر    ک مکرر ن
م  ومرر   ندشرر،   و  تع رر   م  ومرر  مشرر ری بررت  سرر      

 ن انر،از  قطرن   ق ی تر  س  ت  شر،  از دانر  هر ی شر   و م   سر      
ارر ر   نمرر . در   لرر  کلرر      آنهرر ک مشخصرر   مکرر نبررن 

هر  بر  امرزا   قطرن      مش ه،  ش، وزن مخصر   و م  ومر  دانر    
رابطر    ار  بر   درار، جرر  آ  و انر،از           بر، و  ک ه  م 
هر  وجر د نر،ارد. م  ومر  برت  سر   سر  ت  شر،  از          قطن دان 

 ش   ب  ر زتن ش،ن س ک،ان  ه  امزا   م    ب،.
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و  1-81 یهاا  روش نیمااب  یکل سهیشده است. در ادامه مقا حینحوه استفاده از آنها تشر زیو ن یو کارائ یدرشت بیضرا یعنیروش 
شان و   کیا از  یبهتر موضوع، مثال نییتب ی. براگرفتها )شن و ماسه( صورت  نسبت سنگدانه نییمخلوط بتن جهت تع یطرح مل

 بتن انجام گردد. یها مخلوط سنگدانه نییتع یماسه آورده شد تا محاسبه به هر دو روش برا
 بتن. ،ی، کارائ1-81مطلوب، سنگدانه، روش  یبند : دانهیدیکل واژگان

 

 مقدمه:-8
 هبا  سبنددانه  بندی مناسب   برای طراحی مخلوط بتن، انتخاب دانه

ای دارد که برای این مهم با توجه به کاربرد و شبرای    اهمیت ویژه
، [1]های مختلفی همچون روش ملی مخلوط ببتن   مصرف از روش

و موسسبه تقیییبا     BRE2-، اندلیسی[3و  2] ACI1-امریکائی
، روش آلمانی و غیره [7]هندی ، CSA [6]-، کانادائی[5و  4]راه 

های بتن،  رو برای کنترل مخلوط سنددانه از این .3شود استفاده می
تبوان   های مختلفی ارائه شده است، که بر اساس آنهبا مبی   مقدوده

بافبت یبا    بندی بتن را طراحی و بررسبی نمبود. الهتبه درشبت     دانه
( 4هبا  های بتن )تغییر آرایش دانبه  ریزبافت نمودن مخلوط سنددانه

                                                      
 

1 American Concrete Institue 
2 Building Research Establishment (BRE) 

 اند. بندی مطلوبی ارائه نداده دانه ACIو  BREهای  روش 3
4 Arrangements of Aggregate 

ببتن سبخت شبده     اثرا  مختلفی بر کبارآئی ببتن تبازه و شبرای     
 .[8]دارد

آقببای  مببییدی 09در ایببن زمینببه در دهببه    
ای بببر روی  اسببتون تقیییببا  دسببترده  شببی 
و  بندی ببا رویکبرد کبارآئی ببتن اندبا  داد      دانه

ای در آمریکبا   را معرفی نمود که به صبور  دسبترده   8-18روش 
مورد استفاده قرار درفبت و در اکربر ادارا  راه ایبام  مختلب  و     

   نظامی بکار درفته شد. نیروهای

 :1-81معرفی روش  -2
قه  از معرفی روش مذکور، ضبروری اسبت کبه طبی یبل مربال       

تاکیبد   (.1شبود )جبدول   بنبدی مبرور مبی    های دانه مقاسهه مولفه
شود که اساس روش بر حس  میبادیر درصبد مانبده روی هبر      می

الل است. بر اساس این قائده درصبد مانبده روی هبر البل نهایبد      
 حبدود  یهبا  البل  مبورد  در % باشبد کبه  18% و بیش از 8ز کمتر ا
MSA کند نمی صدق 299 هشمار و. 

 یاکهر کفاش بازار یعل
 تهران مانیو توسعه س قیمرکز تقی شداهیآزما سیرئ

 عضو اندمن بتن ایران
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ای بببر روی  اسببتون تقیییببا  دسببترده  شببی 
و  بندی ببا رویکبرد کبارآئی ببتن اندبا  داد      دانه

ای در آمریکبا   را معرفی نمود که به صبور  دسبترده   8-18روش 
مورد استفاده قرار درفبت و در اکربر ادارا  راه ایبام  مختلب  و     

   نظامی بکار درفته شد. نیروهای

 :1-81معرفی روش  -2
قه  از معرفی روش مذکور، ضبروری اسبت کبه طبی یبل مربال       

تاکیبد   (.1شبود )جبدول   بنبدی مبرور مبی    های دانه مقاسهه مولفه
شود که اساس روش بر حس  میبادیر درصبد مانبده روی هبر      می

الل است. بر اساس این قائده درصبد مانبده روی هبر البل نهایبد      
 حبدود  یهبا  البل  مبورد  در % باشبد کبه  18% و بیش از 8ز کمتر ا
MSA کند نمی صدق 299 هشمار و. 

 یاکهر کفاش بازار یعل
 تهران مانیو توسعه س قیمرکز تقی شداهیآزما سیرئ

 عضو اندمن بتن ایران
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 بندی )درصدهای مانده، مانده تجمعی، عبوری( های دانه مثالی برای محاسبه مولفه -8جدول

 
 

بنبدی مخلبوط    برای تعیین مقدوده مدباز دانبه  استون  آقای شی 
از درصد مانده روی هر الل اسبتفاده نمبود. وی   های بتن  سنددانه

ای ببتن را ببه سبه     بنبدی حدمبی مدمبوص مصبالگ سبنددانه      دانه
تبر از   هبای ببزر    دانبه -« Q»دانه  بخش درشت-1مقدوده شام : 

 هبای  دانبه - «I»بخبش میبانی   -2؛ ایبن((  8/3)الل  متر میلی 5/0
هبای   دانبه - «W» ریزدانبه بخبش   -3متبر؛   میلی 36/2-5/0مابین 

(  تیسبیم نمبود. سببس ببر     8)الل نمبره   متر میلی 36/2تر از  ریز
را معرفبی کبرد    5کباه  ها، منقنی توده اساس میزان مانده روی الل

 .[19و  0]( 1معروف شد )شک « 8-18»که به قاعده 

 
 مخلوطبرای  1-81 محدودهبندی  کلی دانه نمودار -8شکل

 بتن یها سنگدانه

: 6ضبری  درشبتی  -1معرفبی نمبود:    مهبم را  عامب   2او همچنین 
های بخش میانی  ( به مدموص دانهQهای بخش درشت ) نسهت دانه
های عهوری از الل  : نسهت دانه7ضری  کارائی-2؛ (I+Q) و درشت

( کبه الهتبه ببرای مشبارکت     I+W+Q) هبا  ( به ک  دانهW) 8نمره
دبردد.   ( این ضری  تصقیگ مبی میکرون یا سیمان75˃ها ) ریزدانه

 76/9اسبتون در یبل یبارد مکعب  )     مطابق تقیییا  آقبای شبی   
پاکت سیمان آمریکائی 1مترمکع (  به ازای افزایش یا کاهش هر 

کیلبودر (،   336پاکبت سبیمان مهنبا )    6کیلوئی( نسهت ببه   56)
 شود: میدرجه به ضری  کارائی افزوده یا کاسته  5/2معادل 

                                                      
 

5 Hay stack 
6 Coarseness Factor (CF) 
7 Workability Factor (WF) 

(      )ضری  کارائی اصیح شده بخش ریزدانه 
ک  دانه ها  

    
    عیارسیمان

    
وی بببرای کنتببرل بیشببتر و بببا توجببه بببه مصببارف مختلبب ،       

بخببش  5بنببدی بهینببه( نمببودار  ببود را بببه    )دانببه 2مقببدوده 
 (.2)شک  [11]( 2بندی نمود )جدول دسته

 وناست شیل نمودار  2محدوده یبند دسته-2جدول 
 نام دسته بندی بتن وضعیت دانه

 2-1 دارد؛ یادیز کنترل به ازین که یعال یبند دانه با بتن

 2-2 و اجرای قال  لغزنده؛ 8بندی عالی برای زیربنا بتن با دانه

 2-3 بام؛ تیفیک با دال یبرا آل دهیا یبند دانه با بتن

 2-4 ؛یعموم مصارف با بتن یبرا مناس  یبند دانه

 2-5 .مصالگ نوص و ازین به توجه با مناس  یبند دانه

 
ای از نمببودار  در حیییببت ادببر مخلببوط سببنددانه در هببر مقببدوه 

دببردد. بببه  مببذکور واقببد دردیببد، کبباربرد آن بببتن معرفببی مببی  
بنبدی عبالی داشبته باشبیم،      بیانی بهتر ادر بخواهیم ببتن ببا دانبه   

ای  را بببه دونببه )شببن و ماسببه( ای بایببد ترکیبب  مصببالگ سببنددانه
دسبتیابی  قبرار دیبرد. جهبت     2-1تنظیم نمبود کبه در مقبدوده    

بببه شببرای  مببذکور حتببی شبباید نیبباز بببه اسببتفاده از مصببالگ     
 جدیدی )مری پودر سنگ یا ماسه بادی( باشد.   

 
بندی  های دانه و محدوده بتن یکارآئ-یدرشت بیضر نمودار -2شکل

 1-81 در روش بتن یها سنگدانه مخلوط

                                                      
 

8 Substructure 

)gr(وزن مانده روی الک

اینچ/شماره (mm) D =100*(D/وزن کل)

2 " 50 0/0 E 0% M=E 0% U=1-M 100%
1 1/2 " 37/5 0/0 F 0% N=E+F 0% V=1-N 100%

1 " 25 187/5 G 8% O=E+F+G 8% W=1-O 92%

شماره و اندازه الک درصد مانده روی الک
درصد مانده تجمعی درصد عبوری از الک

-18هبا )ببه کمبل روش     سبازی مخلبوط سبنددانه    مزایای بهینبه 
بایببد بررسببی شببده اسببت.    [12-18] ( در منببابد مختلفببی 8

 9جبببایدزین نمبببودار ترانتبببوم 8-18اشببباره نمبببود کبببه روش 
 .  [10]باشد  ( می3)شک 

 
 بتن یها سنگدانه مخلوطبندی  نمودار ترانتوال برای  دانه -3شکل 

 ملی طرح مخلوط بتن:ا و روش  1-81مقایسه روش -3
اولببین بببه روش ملببی  ی بببتنهببا سببنددانه طراحببی مخلببوطدر 

تامسبون  -فبولر  اصبیح شبده   تبوان متنبا ر در رابطبه    دا  تعیین
ببا اسبتفاده از جبدول پیشبنهادی     بر اساس مق  مصبرف ببتن و   

 است. (3)جدولمربوطه 

های  مخلوط سنگدانه بندی دانهبندی نواحی مطلوب  تقسیم -3جدول
 [.22]های متناظر با آن به همراه موارد کاربرد پیشنهادی  وانبتن و ت

 
 

 شود: دیده می فولردر ادامه رابطه 
( )                        :1رابطه       

  
    

         
 عهارتست از:  تامسونرابطه 
( )                           : 1رابطه   

  
    

       

                                                      
 

9 Tarantula Curve 

: Dmax: درصبد دذشبته از هبر البل،     Pi: هر اندازه یبا البل،   diکه 
هبای    مقاسهه، مقدوده جهتباشند. لذا  حداکرر اندازه سنددانه می

( ببا  MSAهبا )  بندی ببر اسباس حبداکرر انبدازه دانبه      )مداز( دانه
ترسبببیم  تامسبببون-فبببولر اصبببیح شبببده رابطبببهاسبببتفاده از 

 (.                  3)رابطه.دردد می
( )          :  3رابطه         

    
  (   )

   (
 
 )
 
 (   )

   
)به صور  حدمبی(،   d: درصد تدمعی از الل با قطر Piکه در آن 

Dها و  : حداکرر اندازه سنددانهn    توانی است که ببرای منقنبیA 
 1/9برابر  Cو برای منقنی  35/9برابر  B، برای منقنی 67/9برابر 
مهین حداکرر درشتی  Aن به صور  کلی منقنی باشند. بنابرای می

هبای   معرف حداق  ریزی مداز برای مخلوط سنددانه Bو منقنی 
بتن است. لذا پس از انتخاب توان منقنی ببامئی و تبوان منقنبی    

هبای ببتن    بندی مداز برای مخلوط سبنددانه  پائینی، مقدوده دانه
و  طبا  دردد. در مرحله بعدی ببه روش آزمبون    مدنظر ترسیم می

ها اعم از شبن، ماسبه، پبودر سبنگ و      میادیر درصد وزنی سنددانه
بندی حاصله در مقدوده مدباز   شود تا منقنی دانه غیره تعیین می
، )توسب   4. الهته رابطبه ]29[ های بتن قرار دیرد مخلوط سنددانه

تبر شبده همبان رابطبه اصبیح       آندرسون و همکارش( صور  ساده
مبرز   d0ر روش ملبی مخلبوط ببتن،    باشد. د تامسون می-شده فولر

باشبد و در روش   متر می میلی 975/9سنددانه و مواد ریزدانه برابر 
 میلی متر استفاده شده است.        125/9آلمانی از میدار 

( )       : 4رابطه       
     

       
   

(di  ،هر اندازه یا البل :Pi     درصبد دذشبته از هبر البل :di ،Dmax :
: الکبی کبه کبورکتر از آن سبنددانه     d0حداکرر اندازه سبنددانه و  

 شود.( تلیی نمی
مقاسبهه   8-18در روش  ،ببتن  مخلبوط  طبرح بر یف روش ملی 

اسبت.   3بندی مداز وجود ندارد و ببر اسباس جبدول    مقدوده دانه
ببه   ،ببتن  مخلبوط  طبرح  یملب  روشلیکن در مرحله بعدی مشابه 

شبود   ها تعیین می وزنی سنددانهروش آزمون و  طا میادیر درصد 
های  بندی حاصله در مقدوده مداز مخلوط سنددانه تا منقنی دانه
 بتن قرار دیرد.

ذرا  ریزتببر از  ،[22و  21]طهببق منببابد و تقیییببا  متعببدد    
هبا ببه    میکرون نیش مهمی در بتن دارند. در طراحی سبنددانه 75

ود، امبا  ش ، میزان این ذرا  کنترل میبتن مخلوط طرح روش ملی
 به این ذرا  توجهی نشده است. 8-18در روش 

هبا لقبا     در روش ملی مخلوط بتن، تاثیر حداکرر اندازه سبنددانه 
رنبدان تبوجهی ببه آن نشبده اسبت.       8-18دردیده، اما در روش 
هبا ببرای ترسبیم مقبدوده ذکبر       نا  الل 8-18همچنین در روش 
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 بندی )درصدهای مانده، مانده تجمعی، عبوری( های دانه مثالی برای محاسبه مولفه -8جدول

 
 

بنبدی مخلبوط    برای تعیین مقدوده مدباز دانبه  استون  آقای شی 
از درصد مانده روی هر الل اسبتفاده نمبود. وی   های بتن  سنددانه

ای ببتن را ببه سبه     بنبدی حدمبی مدمبوص مصبالگ سبنددانه      دانه
تبر از   هبای ببزر    دانبه -« Q»دانه  بخش درشت-1مقدوده شام : 

 هبای  دانبه - «I»بخبش میبانی   -2؛ ایبن((  8/3)الل  متر میلی 5/0
هبای   دانبه - «W» ریزدانبه بخبش   -3متبر؛   میلی 36/2-5/0مابین 

(  تیسبیم نمبود. سببس ببر     8)الل نمبره   متر میلی 36/2تر از  ریز
را معرفبی کبرد    5کباه  ها، منقنی توده اساس میزان مانده روی الل

 .[19و  0]( 1معروف شد )شک « 8-18»که به قاعده 

 
 مخلوطبرای  1-81 محدودهبندی  کلی دانه نمودار -8شکل

 بتن یها سنگدانه

: 6ضبری  درشبتی  -1معرفبی نمبود:    مهبم را  عامب   2او همچنین 
های بخش میانی  ( به مدموص دانهQهای بخش درشت ) نسهت دانه
های عهوری از الل  : نسهت دانه7ضری  کارائی-2؛ (I+Q) و درشت

( کبه الهتبه ببرای مشبارکت     I+W+Q) هبا  ( به ک  دانهW) 8نمره
دبردد.   ( این ضری  تصقیگ مبی میکرون یا سیمان75˃ها ) ریزدانه

 76/9اسبتون در یبل یبارد مکعب  )     مطابق تقیییا  آقبای شبی   
پاکت سیمان آمریکائی 1مترمکع (  به ازای افزایش یا کاهش هر 

کیلبودر (،   336پاکبت سبیمان مهنبا )    6کیلوئی( نسهت ببه   56)
 شود: میدرجه به ضری  کارائی افزوده یا کاسته  5/2معادل 

                                                      
 

5 Hay stack 
6 Coarseness Factor (CF) 
7 Workability Factor (WF) 

(      )ضری  کارائی اصیح شده بخش ریزدانه 
ک  دانه ها  

    
    عیارسیمان

    
وی بببرای کنتببرل بیشببتر و بببا توجببه بببه مصببارف مختلبب ،       

بخببش  5بنببدی بهینببه( نمببودار  ببود را بببه    )دانببه 2مقببدوده 
 (.2)شک  [11]( 2بندی نمود )جدول دسته

 وناست شیل نمودار  2محدوده یبند دسته-2جدول 
 نام دسته بندی بتن وضعیت دانه

 2-1 دارد؛ یادیز کنترل به ازین که یعال یبند دانه با بتن

 2-2 و اجرای قال  لغزنده؛ 8بندی عالی برای زیربنا بتن با دانه

 2-3 بام؛ تیفیک با دال یبرا آل دهیا یبند دانه با بتن

 2-4 ؛یعموم مصارف با بتن یبرا مناس  یبند دانه

 2-5 .مصالگ نوص و ازین به توجه با مناس  یبند دانه

 
ای از نمببودار  در حیییببت ادببر مخلببوط سببنددانه در هببر مقببدوه 

دببردد. بببه  مببذکور واقببد دردیببد، کبباربرد آن بببتن معرفببی مببی  
بنبدی عبالی داشبته باشبیم،      بیانی بهتر ادر بخواهیم ببتن ببا دانبه   

ای  را بببه دونببه )شببن و ماسببه( ای بایببد ترکیبب  مصببالگ سببنددانه
دسبتیابی  قبرار دیبرد. جهبت     2-1تنظیم نمبود کبه در مقبدوده    

بببه شببرای  مببذکور حتببی شبباید نیبباز بببه اسببتفاده از مصببالگ     
 جدیدی )مری پودر سنگ یا ماسه بادی( باشد.   

 
بندی  های دانه و محدوده بتن یکارآئ-یدرشت بیضر نمودار -2شکل

 1-81 در روش بتن یها سنگدانه مخلوط

                                                      
 

8 Substructure 

)gr(وزن مانده روی الک

اینچ/شماره (mm) D =100*(D/وزن کل)

2 " 50 0/0 E 0% M=E 0% U=1-M 100%
1 1/2 " 37/5 0/0 F 0% N=E+F 0% V=1-N 100%

1 " 25 187/5 G 8% O=E+F+G 8% W=1-O 92%

شماره و اندازه الک درصد مانده روی الک
درصد مانده تجمعی درصد عبوری از الک

-18هبا )ببه کمبل روش     سبازی مخلبوط سبنددانه    مزایای بهینبه 
بایببد بررسببی شببده اسببت.    [12-18] ( در منببابد مختلفببی 8

 9جبببایدزین نمبببودار ترانتبببوم 8-18اشببباره نمبببود کبببه روش 
 .  [10]باشد  ( می3)شک 

 
 بتن یها سنگدانه مخلوطبندی  نمودار ترانتوال برای  دانه -3شکل 

 ملی طرح مخلوط بتن:ا و روش  1-81مقایسه روش -3
اولببین بببه روش ملببی  ی بببتنهببا سببنددانه طراحببی مخلببوطدر 

تامسبون  -فبولر  اصبیح شبده   تبوان متنبا ر در رابطبه    دا  تعیین
ببا اسبتفاده از جبدول پیشبنهادی     بر اساس مق  مصبرف ببتن و   

 است. (3)جدولمربوطه 

های  مخلوط سنگدانه بندی دانهبندی نواحی مطلوب  تقسیم -3جدول
 [.22]های متناظر با آن به همراه موارد کاربرد پیشنهادی  وانبتن و ت

 
 

 شود: دیده می فولردر ادامه رابطه 
( )                        :1رابطه       

  
    

         
 عهارتست از:  تامسونرابطه 
( )                           : 1رابطه   

  
    

       

                                                      
 

9 Tarantula Curve 

: Dmax: درصبد دذشبته از هبر البل،     Pi: هر اندازه یبا البل،   diکه 
هبای    مقاسهه، مقدوده جهتباشند. لذا  حداکرر اندازه سنددانه می

( ببا  MSAهبا )  بندی ببر اسباس حبداکرر انبدازه دانبه      )مداز( دانه
ترسبببیم  تامسبببون-فبببولر اصبببیح شبببده رابطبببهاسبببتفاده از 

 (.                  3)رابطه.دردد می
( )          :  3رابطه         

    
  (   )

   (
 
 )
 
 (   )

   
)به صور  حدمبی(،   d: درصد تدمعی از الل با قطر Piکه در آن 

Dها و  : حداکرر اندازه سنددانهn    توانی است که ببرای منقنبیA 
 1/9برابر  Cو برای منقنی  35/9برابر  B، برای منقنی 67/9برابر 
مهین حداکرر درشتی  Aن به صور  کلی منقنی باشند. بنابرای می

هبای   معرف حداق  ریزی مداز برای مخلوط سنددانه Bو منقنی 
بتن است. لذا پس از انتخاب توان منقنی ببامئی و تبوان منقنبی    

هبای ببتن    بندی مداز برای مخلوط سبنددانه  پائینی، مقدوده دانه
و  طبا  دردد. در مرحله بعدی ببه روش آزمبون    مدنظر ترسیم می

ها اعم از شبن، ماسبه، پبودر سبنگ و      میادیر درصد وزنی سنددانه
بندی حاصله در مقدوده مدباز   شود تا منقنی دانه غیره تعیین می
، )توسب   4. الهته رابطبه ]29[ های بتن قرار دیرد مخلوط سنددانه

تبر شبده همبان رابطبه اصبیح       آندرسون و همکارش( صور  ساده
مبرز   d0ر روش ملبی مخلبوط ببتن،    باشد. د تامسون می-شده فولر

باشبد و در روش   متر می میلی 975/9سنددانه و مواد ریزدانه برابر 
 میلی متر استفاده شده است.        125/9آلمانی از میدار 

( )       : 4رابطه       
     

       
   

(di  ،هر اندازه یا البل :Pi     درصبد دذشبته از هبر البل :di ،Dmax :
: الکبی کبه کبورکتر از آن سبنددانه     d0حداکرر اندازه سبنددانه و  

 شود.( تلیی نمی
مقاسبهه   8-18در روش  ،ببتن  مخلبوط  طبرح بر یف روش ملی 

اسبت.   3بندی مداز وجود ندارد و ببر اسباس جبدول    مقدوده دانه
ببه   ،ببتن  مخلبوط  طبرح  یملب  روشلیکن در مرحله بعدی مشابه 

شبود   ها تعیین می وزنی سنددانهروش آزمون و  طا میادیر درصد 
های  بندی حاصله در مقدوده مداز مخلوط سنددانه تا منقنی دانه
 بتن قرار دیرد.

ذرا  ریزتببر از  ،[22و  21]طهببق منببابد و تقیییببا  متعببدد    
هبا ببه    میکرون نیش مهمی در بتن دارند. در طراحی سبنددانه 75

ود، امبا  ش ، میزان این ذرا  کنترل میبتن مخلوط طرح روش ملی
 به این ذرا  توجهی نشده است. 8-18در روش 

هبا لقبا     در روش ملی مخلوط بتن، تاثیر حداکرر اندازه سبنددانه 
رنبدان تبوجهی ببه آن نشبده اسبت.       8-18دردیده، اما در روش 
هبا ببرای ترسبیم مقبدوده ذکبر       نا  الل 8-18همچنین در روش 
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و پبائین  نشده است، لبذا ببرای تعیبین مقبدوده )حبد مدباز ببام        
ها( مقاسهه درصد عهوری از هر  بندی ترکی  سنددانه منقنی دانه

 باشد. الل، مشک  و مههم می
هبای ببتن ببه     مرالی برای میایسبه طراحبی مخلبوط سبنددانه    -4

 و ملی: 8-18روشهای 
ای موجببود در کاردبباه دارای  فببرک کنببیم کببه مصببالگ سببنددانه 

مصرف ببتن در  باشند و  می 4و شک  4بندی مندرج در جدول دانه
 متر  واهد بود. سانتی19-15دیوار و ستون با اسیمپ 

 کارگاه در مفروض یا سنگدانه مصالحبندی  دانه -4جدول 

 شماره و اندازه الک
درصد 
 عبوری

درصد مانده 
 تجمعی

 شن ماسه شن ماسه میلیمتر شمارهاینچ/
"1 25 199 199 9 9 
"4/3 10 199 62 9 38 
"2/1 5/12 199 39 9 79 
"8/3 5/0 199 19 9 09 

 199 19 9 09 75/4 4 شماره
 199 39 9 79 36/2 8 شماره
 199 56 9 44 18/1 16 شماره
 199 77 9 23 6/9 39 شماره
 199 09 9 19 3/9 59 شماره
 199 07 9 3 15/9 199 شماره
 199 08 9 2 975/9 299 شماره

Fm: 6/3 3/7 
 

 
 کارگاه در مفروض یا سنگدانه مصالح یبند دانه منحنی -4شکل

 
 

 حل مثال به روش ملی طرح مخلوط بتن:-4-8
بنبببدی مدببباز ببببرای مخلبببوط  مقبببدوده دانبببهببببرای ترسبببیم 

حببداکرر انببدازه -1 شببود: پببارامتر تعیببین مببی 3هببای  سببنددانه
بببر  -2اسبت؛   MSA:25، 4و شببک  3هبا بببر اسباس جبدول    دانبه 

اساس مق  مصرف ببتن )سبتون و دیبوار( تبوان منقنبی ببامئی       
تببوان منقنببی پبببائینی:   -3و  35/9در رابطببه فببولر تامسبببون:   

بنببدی مدبباز بببرای مخلببوط  مقببدوده دانببه باشببند. لببذا مببی 45/9
 (.5و شک  5دردد )جدول های بتن ترسیم می سنددانه
بتن به  یها هسنگدان مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده -5جدول

تامسون اصالح شده و -روش ملی )محاسباتی به کمک رابطه فولر
 ( 45/2و  35/2های  توان

 درصد عبوری شماره و اندازه الک

 میلیمتر شمارهاینچ/
محدوده پائینی 

(n:0.45) 
محدوده باالئی 

(n:0.35) 

"1 25 199 199 
"4/3 10 80 87 
"2/1 5/12 75 71 
"8/3 5/0 67 62 

 43 40 75/4 4 شماره
 39 35 36/2 8 شماره
 29 25 18/1 16 شماره
 12 16 6/9 39 شماره
 7 0 3/9 59 شماره
 3 4 15/9 199 شماره
 9 9 975/9 299 شماره

 

 
بتن به  یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده-5شکل

 روش ملی
 

بببه روش آزمببون و  طببا میببادیر درصببد وزنببی   در دببا  بعببدی 
شببود تببا منقنببی  هببا شببام  شببن و ماسببه تعیببین مببی سببنددانه

هببای  بنببدی حاصببله در مقببدوده مدبباز مخلببوط سببنددانه   دانببه
% ماسبه  45% شبن و  55بتن قرار دیبرد. ایبن میبادیر ببه صبور       

دیببده  6تعیببین شببد کببه دانببه بنببدی آن در نمببودار شببک       
بنبدی ترکیهبی مصبالگ تیریهبا بهینبه و در       شود. منقنبی دانبه   می

 باشد. می 3/5مداز است و مدول نرمی آن مقدوده 
 
 

 

 

درصد  شماره و اندازه الک
 میلیمتر شمارهاینچ/ عبوری

"1 25 199 

"4/3 10 83 

"2/1 5/12 60 

"8/3 5/0 50 

 59 75/4 4 شماره

 30 36/2 8 شماره

 24 18/1 16 شماره

 13 6/9 39 شماره

 5 3/9 59 شماره

 2 15/9 199 شماره

  1 975/9 299 شماره
 های مفروض با داده یمل روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدودهترسیم نمودار در  -6شکل

 

 :1-81حل مثال به روش -4-2
این روش مشابه روش ملبی نیسبت و نیباز ببه مقاسبهه و تعیبین       

باشد؛ لیکن برای تعیین نسهت مصبالگ )شبن و    مقدوده مداز نمی
در اینجا   ) به روش آزمون و  طبا، میبادیر درصبد حدمبی    ماسه( 

هبا تعیبین    سبنددانه  (درصده  به صورت وزنی در نظر گرفته شاد  
% 55یر به صبور    ایندا نیز میاد. در (6و جدول 7شوند )شک  می

 7بنبدی آن در نمبودار شبک     % ماسه تعیین شد که دانه45شن و 
بندی ترکیهبی مصبالگ تیریهبا     شود. همچنین منقنی دانه دیده می

 بهینه و در مقدوده مداز است.
 

 1-81 روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا یبند دانهمحدوده  -6جدول
 مانده روی الکدرصد  شماره و اندازه الک

 محدوده باالئی محدوده پائینی متر میلی شمارهاینچ/

"1 25 9 9 

"4/3 10 0 9 
"8/3 5/0 18 8 

 8 18 6/9 39 شماره

 9 18 3/9 59 شماره

 9 0 15/9 199 شماره

 9 9 975/9 299 شماره

 1-81 روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده نمودار -7شکل

 

 شماره و اندازه الک
 دانه بندی ترکیبی

 % ماسه(45% شن و 55)

 میلیمتر اینچ/شماره
مانده 

)%( 

مانده 
تجمعی 

)%( 
 عبوری )%(

"1 25 9 9 199 

"4/3 10 17 17 83 

"2/1 5/12 14 32 60 

"8/3 5/0 0 41 50 

 59 59 19 75/4 4 شماره

 30 62 11 36/2 8 شماره

 24 76 14 18/1 16 شماره

 13 87 12 6/9 39 شماره

 5 05 7 3/9 59 شماره

 2 08 4 15/9 199 شماره

  1 00 9 975/9 299 شماره
 مفروض یها داده با 1-81 روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده در نمودار میترس -1شکل
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و پبائین  نشده است، لبذا ببرای تعیبین مقبدوده )حبد مدباز ببام        
ها( مقاسهه درصد عهوری از هر  بندی ترکی  سنددانه منقنی دانه

 باشد. الل، مشک  و مههم می
هبای ببتن ببه     مرالی برای میایسبه طراحبی مخلبوط سبنددانه    -4

 و ملی: 8-18روشهای 
ای موجببود در کاردبباه دارای  فببرک کنببیم کببه مصببالگ سببنددانه 

مصرف ببتن در  باشند و  می 4و شک  4بندی مندرج در جدول دانه
 متر  واهد بود. سانتی19-15دیوار و ستون با اسیمپ 

 کارگاه در مفروض یا سنگدانه مصالحبندی  دانه -4جدول 

 شماره و اندازه الک
درصد 
 عبوری

درصد مانده 
 تجمعی

 شن ماسه شن ماسه میلیمتر شمارهاینچ/
"1 25 199 199 9 9 
"4/3 10 199 62 9 38 
"2/1 5/12 199 39 9 79 
"8/3 5/0 199 19 9 09 

 199 19 9 09 75/4 4 شماره
 199 39 9 79 36/2 8 شماره
 199 56 9 44 18/1 16 شماره
 199 77 9 23 6/9 39 شماره
 199 09 9 19 3/9 59 شماره
 199 07 9 3 15/9 199 شماره
 199 08 9 2 975/9 299 شماره

Fm: 6/3 3/7 
 

 
 کارگاه در مفروض یا سنگدانه مصالح یبند دانه منحنی -4شکل

 
 

 حل مثال به روش ملی طرح مخلوط بتن:-4-8
بنبببدی مدببباز ببببرای مخلبببوط  مقبببدوده دانبببهببببرای ترسبببیم 

حببداکرر انببدازه -1 شببود: پببارامتر تعیببین مببی 3هببای  سببنددانه
بببر  -2اسبت؛   MSA:25، 4و شببک  3هبا بببر اسباس جبدول    دانبه 

اساس مق  مصرف ببتن )سبتون و دیبوار( تبوان منقنبی ببامئی       
تببوان منقنببی پبببائینی:   -3و  35/9در رابطببه فببولر تامسبببون:   

بنببدی مدبباز بببرای مخلببوط  مقببدوده دانببه باشببند. لببذا مببی 45/9
 (.5و شک  5دردد )جدول های بتن ترسیم می سنددانه
بتن به  یها هسنگدان مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده -5جدول

تامسون اصالح شده و -روش ملی )محاسباتی به کمک رابطه فولر
 ( 45/2و  35/2های  توان

 درصد عبوری شماره و اندازه الک

 میلیمتر شمارهاینچ/
محدوده پائینی 

(n:0.45) 
محدوده باالئی 

(n:0.35) 

"1 25 199 199 
"4/3 10 80 87 
"2/1 5/12 75 71 
"8/3 5/0 67 62 

 43 40 75/4 4 شماره
 39 35 36/2 8 شماره
 29 25 18/1 16 شماره
 12 16 6/9 39 شماره
 7 0 3/9 59 شماره
 3 4 15/9 199 شماره
 9 9 975/9 299 شماره

 

 
بتن به  یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده-5شکل

 روش ملی
 

بببه روش آزمببون و  طببا میببادیر درصببد وزنببی   در دببا  بعببدی 
شببود تببا منقنببی  هببا شببام  شببن و ماسببه تعیببین مببی سببنددانه

هببای  بنببدی حاصببله در مقببدوده مدبباز مخلببوط سببنددانه   دانببه
% ماسبه  45% شبن و  55بتن قرار دیبرد. ایبن میبادیر ببه صبور       

دیببده  6تعیببین شببد کببه دانببه بنببدی آن در نمببودار شببک       
بنبدی ترکیهبی مصبالگ تیریهبا بهینبه و در       شود. منقنبی دانبه   می

 باشد. می 3/5مداز است و مدول نرمی آن مقدوده 
 
 

 

 

درصد  شماره و اندازه الک
 میلیمتر شمارهاینچ/ عبوری

"1 25 199 

"4/3 10 83 

"2/1 5/12 60 

"8/3 5/0 50 

 59 75/4 4 شماره

 30 36/2 8 شماره

 24 18/1 16 شماره

 13 6/9 39 شماره

 5 3/9 59 شماره

 2 15/9 199 شماره

  1 975/9 299 شماره
 های مفروض با داده یمل روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدودهترسیم نمودار در  -6شکل

 

 :1-81حل مثال به روش -4-2
این روش مشابه روش ملبی نیسبت و نیباز ببه مقاسبهه و تعیبین       

باشد؛ لیکن برای تعیین نسهت مصبالگ )شبن و    مقدوده مداز نمی
در اینجا   ) به روش آزمون و  طبا، میبادیر درصبد حدمبی    ماسه( 

هبا تعیبین    سبنددانه  (درصده  به صورت وزنی در نظر گرفته شاد  
% 55یر به صبور    ایندا نیز میاد. در (6و جدول 7شوند )شک  می

 7بنبدی آن در نمبودار شبک     % ماسه تعیین شد که دانه45شن و 
بندی ترکیهبی مصبالگ تیریهبا     شود. همچنین منقنی دانه دیده می

 بهینه و در مقدوده مداز است.
 

 1-81 روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا یبند دانهمحدوده  -6جدول
 مانده روی الکدرصد  شماره و اندازه الک

 محدوده باالئی محدوده پائینی متر میلی شمارهاینچ/

"1 25 9 9 

"4/3 10 0 9 
"8/3 5/0 18 8 

 8 18 6/9 39 شماره

 9 18 3/9 59 شماره

 9 0 15/9 199 شماره

 9 9 975/9 299 شماره

 1-81 روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده نمودار -7شکل

 

 شماره و اندازه الک
 دانه بندی ترکیبی

 % ماسه(45% شن و 55)

 میلیمتر اینچ/شماره
مانده 

)%( 

مانده 
تجمعی 

)%( 
 عبوری )%(

"1 25 9 9 199 

"4/3 10 17 17 83 

"2/1 5/12 14 32 60 

"8/3 5/0 0 41 50 

 59 59 19 75/4 4 شماره

 30 62 11 36/2 8 شماره

 24 76 14 18/1 16 شماره

 13 87 12 6/9 39 شماره

 5 05 7 3/9 59 شماره

 2 08 4 15/9 199 شماره

  1 00 9 975/9 299 شماره
 مفروض یها داده با 1-81 روش به بتن یها سنگدانه مخلوط یبرا مجاز یبند دانه محدوده در نمودار میترس -1شکل
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 بر اساس رواب  ارائه شده:
 )بخش ریزدانه( Wمتر = میلی 36/2=عهوری از الل 30 )بخش درشت دانه( Qمتر = میلی 5/0روی الل  =مانده41

 )بخش میانی( Iمتر =  میلی 36/2و  5/0های  = ذرا  بین الل199-(41+30=)29

ضری  کارائی    
ضری  درشتی                

         
و  29، 41بببه ترتیبب    Wو  Q ،Iلببذا در ایببن مخلببوط میببادیر   

باشبببد.  مبببی 30و  67و کبببارائی  و نیبببز ضبببرای  درشبببتی 30
هبا براسباس نمبودار ارائبه شبده       کاربرد مخلبوط سبنددانه   0شک 

دهببد. بببر ایببن اسبباس  اسببتون را نشببان مببی توسبب  آقببای شببی 

هبای مبذکور ببا نسبهت تعیبین شبده در        کاربرد مخلوط سبنددانه 
 نببوص و ازیببن بببه توجببه بببا مناسبب  یبنببد دانببه) 5-2مقببدوده 
دیببرد کببه مصببرف ایببن بببتن بببرای سببتون و   ( قببرار مببیمصببالگ

 دیوار مناس  است. 

 
 مفروض یها داده با 1-81در روش  بتن یها سنگدانه مخلوطبندی  دانههای  و محدوده بتن یکارآئ-یدرشت بیضر نمودارگذاری در  نقطه -9شکل

 
روش، ببببرای حصبببول 2در حیییبببت مراحببب  مبببذکور در هبببر 

بنبدی بهینبه،    دانبه بنبدی بهینبه در ببتن اسبت.      اطمینان از دانبه 
هببا ببا آرایبش مناسبب  در    یعنبی از وجبود همبه نببوص انبدازه دانبه     

هبا  نیبش    شبددی دانبه  بتن مطمئن دردیبد. ببه بیبان دیدبر جور    
مهمببی در میاومبببت ببببتن دارد. الهتببه ایبببن موضبببوص )یعنبببی   

هببای بببتن( توجیببه اقتصببادی نیببز   بنببدی بهینببه سببنددانه دانببه
دارد، زیرا که ببه مصبرف کمتبر و بهینبه سبیمان در ببتن کمبل        

هببای  نمایببد؛ همچنببین قطعببا میاومببت و اسببتقکا  سببنددانه مببی
شبببتر طهیعبببی از میاومبببت  میبببر سبببخت شبببده سبببیمان بی 

روانبببی سبببایر مشخصبببا  ببببتن همچبببون   .[23]باشبببد مبببی
(Slump( کبببببارائی ،)Workability،) پبببببذیری ردا بببببتپ 
(Finish ability پمببپ ،) ( پببذیریPump ability)  غیببره و 

 .هببای بببتن اسببت بنببدی مخلببوط سببنددانه بسببیار متبباثر از دانببه
 کنتببرل ،اولیببه بببتن  طمخلببو طببرح تیببرعا یبررسبب بببرای
 تببازه بببتن یشستشببو روش بببه هببا سببنددانه مخلببوط یبنببد دانبه 

 دردد. توصیه می [24] (299)شماره  µ75بر روی الل 

 :گیری نتیجه-5
ببه روش   های ببتن  خلوط سنددانهمبندی  این میاله تعیین دانه در
ببرای   8-18تشریگ دردیبد. لبذا میایسبه دو روش ملبی و      18-8

 دهد که: های بتن نشان می طراحی مخلوط سنددانه
بندی بهینه  درشتی، کارائی و کارائی اصیح شده برای دانهضرای   

شوند؛ اما در روش ملی رنین ضبرایهی   معرفی می 8-18در روش 
 اند. معرفی نشده

هبا ببر    بندی ترکیب  سبنددانه   در روش ملی مقدوده مداز دانه. 1
 مق  ؛MSA-اه دانه اندازه حداکرر: شود یم نییتع پارامتر3اساس 
اصبیح   رابطبه  در یمنقنب  های ببامئی و پبائینی   توان) بتن مصرف
 مخلبوط  یببرا  مدباز  یبنبد  دانبه  مقدوده لذا (.تامسون-فولر شده

 .دردد یم میترس بتن یها سنددانه
میکرون در روش ملی مورد توجه اسبت، امبا    75ذرا  ریزتر از . 2

 دردد. رندان بررسی نمی 8-18در روش 
ی نسبهتا بهینبه ببرای    بنبد  مرال ح  شده در هر دو روش، دانه. 3

 را نشان داد. ماسه% 45 و شن% 55ها به صور   ترکی  سنددانه

 :تشکر -6
 آقای دکتر تدین بسیار سباسدذار . های از راهنمائی

 :مراجع-7
 .33 ص مسکن، و سا تمان یا یتقی مرکز "بتن مخلوط طرح یمل روش یراهنما" [1]
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Delhi - 110 055. P474. 
[6] CSA A23.1. (2014). “Concrete materials and methods of concrete construction / Test methods and standard 

practices for concrete”. 
[7] Indian Standard “RECOMMENDED GUIDELINES FOR CONCRETE MIX DESIGN” Gr 6. 

 ماه مهر 16 و 15-بتن ملی کنفرانس دهمین. "شده سخت و تازه بتن مشخصا  بر سنددانه مخلوط ینرم مدول را ییتغ ریتاث یبررس"کفاش، ص.  [8]
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 بر اساس رواب  ارائه شده:
 )بخش ریزدانه( Wمتر = میلی 36/2=عهوری از الل 30 )بخش درشت دانه( Qمتر = میلی 5/0روی الل  =مانده41

 )بخش میانی( Iمتر =  میلی 36/2و  5/0های  = ذرا  بین الل199-(41+30=)29

ضری  کارائی    
ضری  درشتی                

         
و  29، 41بببه ترتیبب    Wو  Q ،Iلببذا در ایببن مخلببوط میببادیر   

باشبببد.  مبببی 30و  67و کبببارائی  و نیبببز ضبببرای  درشبببتی 30
هبا براسباس نمبودار ارائبه شبده       کاربرد مخلبوط سبنددانه   0شک 

دهببد. بببر ایببن اسبباس  اسببتون را نشببان مببی توسبب  آقببای شببی 

هبای مبذکور ببا نسبهت تعیبین شبده در        کاربرد مخلوط سبنددانه 
 نببوص و ازیببن بببه توجببه بببا مناسبب  یبنببد دانببه) 5-2مقببدوده 
دیببرد کببه مصببرف ایببن بببتن بببرای سببتون و   ( قببرار مببیمصببالگ

 دیوار مناس  است. 

 
 مفروض یها داده با 1-81در روش  بتن یها سنگدانه مخلوطبندی  دانههای  و محدوده بتن یکارآئ-یدرشت بیضر نمودارگذاری در  نقطه -9شکل

 
روش، ببببرای حصبببول 2در حیییبببت مراحببب  مبببذکور در هبببر 

بنبدی بهینبه،    دانبه بنبدی بهینبه در ببتن اسبت.      اطمینان از دانبه 
هببا ببا آرایبش مناسبب  در    یعنبی از وجبود همبه نببوص انبدازه دانبه     

هبا  نیبش    شبددی دانبه  بتن مطمئن دردیبد. ببه بیبان دیدبر جور    
مهمببی در میاومبببت ببببتن دارد. الهتببه ایبببن موضبببوص )یعنبببی   

هببای بببتن( توجیببه اقتصببادی نیببز   بنببدی بهینببه سببنددانه دانببه
دارد، زیرا که ببه مصبرف کمتبر و بهینبه سبیمان در ببتن کمبل        

هببای  نمایببد؛ همچنببین قطعببا میاومببت و اسببتقکا  سببنددانه مببی
شبببتر طهیعبببی از میاومبببت  میبببر سبببخت شبببده سبببیمان بی 

روانبببی سبببایر مشخصبببا  ببببتن همچبببون   .[23]باشبببد مبببی
(Slump( کبببببارائی ،)Workability،) پبببببذیری ردا بببببتپ 
(Finish ability پمببپ ،) ( پببذیریPump ability)  غیببره و 

 .هببای بببتن اسببت بنببدی مخلببوط سببنددانه بسببیار متبباثر از دانببه
 کنتببرل ،اولیببه بببتن  طمخلببو طببرح تیببرعا یبررسبب بببرای
 تببازه بببتن یشستشببو روش بببه هببا سببنددانه مخلببوط یبنببد دانبه 

 دردد. توصیه می [24] (299)شماره  µ75بر روی الل 

 :گیری نتیجه-5
ببه روش   های ببتن  خلوط سنددانهمبندی  این میاله تعیین دانه در
ببرای   8-18تشریگ دردیبد. لبذا میایسبه دو روش ملبی و      18-8

 دهد که: های بتن نشان می طراحی مخلوط سنددانه
بندی بهینه  درشتی، کارائی و کارائی اصیح شده برای دانهضرای   

شوند؛ اما در روش ملی رنین ضبرایهی   معرفی می 8-18در روش 
 اند. معرفی نشده

هبا ببر    بندی ترکیب  سبنددانه   در روش ملی مقدوده مداز دانه. 1
 مق  ؛MSA-اه دانه اندازه حداکرر: شود یم نییتع پارامتر3اساس 
اصبیح   رابطبه  در یمنقنب  های ببامئی و پبائینی   توان) بتن مصرف
 مخلبوط  یببرا  مدباز  یبنبد  دانبه  مقدوده لذا (.تامسون-فولر شده

 .دردد یم میترس بتن یها سنددانه
میکرون در روش ملی مورد توجه اسبت، امبا    75ذرا  ریزتر از . 2

 دردد. رندان بررسی نمی 8-18در روش 
ی نسبهتا بهینبه ببرای    بنبد  مرال ح  شده در هر دو روش، دانه. 3

 را نشان داد. ماسه% 45 و شن% 55ها به صور   ترکی  سنددانه

 :تشکر -6
 آقای دکتر تدین بسیار سباسدذار . های از راهنمائی

 :مراجع-7
 .33 ص مسکن، و سا تمان یا یتقی مرکز "بتن مخلوط طرح یمل روش یراهنما" [1]

[2] ACI 211.1-91 (Reapproved 2002). “Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Normal, 
Heavyweight, and Mass Concrete”. Pages 7-19. 

[3] Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, and William C. Panarese (2003). “Design and Control of Concrete 
Mixtures”. PCA (Portland Cement Association).  FOURTEENTH EDITION. P150. 

[4] BRE (Building Research Establishment) (Secend edition-1988), “Design of normal concrete mixes”. P13. 
[5] SHETTY, M.S. (2000). “CONCRETE TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE”. Ram Nagar, New 

Delhi - 110 055. P474. 
[6] CSA A23.1. (2014). “Concrete materials and methods of concrete construction / Test methods and standard 

practices for concrete”. 
[7] Indian Standard “RECOMMENDED GUIDELINES FOR CONCRETE MIX DESIGN” Gr 6. 

 ماه مهر 16 و 15-بتن ملی کنفرانس دهمین. "شده سخت و تازه بتن مشخصا  بر سنددانه مخلوط ینرم مدول را ییتغ ریتاث یبررس"کفاش، ص.  [8]
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}ø÷}́ - àý~õ ‰~²» $…ë÷}² ¼ùý̄ ¡ï³}õ$…ýô ¬ 81 ö91Ô³…þ$ ̧~©’ï~õ
²}îýô$ È†Ýú 4$ö}¥¯ 61   ‘ëÙáº:12921933ö24767333 -160
øï³}û:91902762190moc.oohay@bonojhezasnarmo

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ}ÀÕ³ °à~üþ

‘ù³}õ-©ý~…~õ ö´²}$…~è|‘³}́©ý~…~õ73$ò³̧ý̄û …ú ä~ò̄ÿ$‰é|ã 171$
ö}¥¯ø~ÿ1ö4‘ëÙô:7-65019188-40988888Ø~àº:45468888

moc.oohay@oc_ygolonhcet_ecneics

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ò~À³‰~²ü~̂

š~®û {…Ñëþ$ …Ñ̄ }́š~š³ö®$îóÉÝú ©³î̄¼“$…ë÷}² }Àëþ$ ¬ øÙ’ð
¼³Üþ$ ‰éã85$ à̄ ‰¹’þ:345711561   ‘ëÙô:6ö42681267 -

19371267-39661588 Ø~àº:79661588

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¼~ü~õ }…þ ́}®û

‘ù³}õ - ¬ š³®õ)òë¹÷õ î~ò̄è($ à÷¡ú Ø³´}õ Ô³…þ$ ‰éã 13$ ö}¥¯ 3

‘ëÙô:  21ö 90579188    Ø~àº: 50579188  à̄‰¹’þ:3396378691

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëý³Ä~ à~îμ}

‘ù³}õ- …μ²ä³}û à³®̧’~õ)ÄëÒ šó÷̂ …ú ¼ï~í($ò†¾ ©ý~…~õ ¥¹ýô
‰÷²)¬33($‰é|ã46È†Ýú2 ‘ëÙô: 05753388  Ø~àº:06753388

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ šï~êþ {¼’ý~òþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ Øéîâ ¼ï~êþ$ò†¾ ¬ ®²©½~õ$̧~©’ï~õ
{²ü÷$È†Ýú6 $ö}¥¯9 ‘ëÙô:6-25057388   Ø~àº:20057388

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  šÑÙ³{Ü~  šï~í

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ îé|À¯²}$ ¬ ¼~®$ ¬ š÷ü†~²$ ‰é|ã8

 ‘ëÙô: 47347788-14767788   Ø~àº: 17269788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îÁÉÙþ ò÷²{…þ

à³î~ò½~û-î¹áô$ }ò’ù~ÿ …ë÷}² äëù~$Àó̄öß ‰¹’þ:3581

 ‘ëÙô:31-11944243-380 Ø~àº:51944243

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ {²üô  ́ö²¡óæ

  ‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$à÷û ò÷²$à÷¡ú6$‰éã5$ ̧~©’ï~õ {°²̧’~õ

‘ëÙô:6978   Ø~àº:54392588  moc.natseraza@ofn i

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðý¹þ îÝÁ÷®ê÷

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$…ô …¹“ äì$̧~©’ï~õ äì$‰éã4$Ë
øïáÚ$ ö}¥¯1 à̄‰¹’þ:1393491151  ‘ëÙáº:3-05025688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ®²öü¾

‘ù³}õ- ¬ }òÝé|̂$ ¬ Øª³ ²}́ÿ$ ‰é|ã 81 à̄‰¹’þ:1174484131

 ‘ëÙô: 4-03268466 Ø~àº: 18629466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ…ùμ}® ̧ýÙþ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰é|ã 8$ö}¥¯1

  ‘ëÙô:8-31408988  Ø~àº:11408988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ îÑ~ü³

 ¼ý³}́-…ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$²ö…³öÿ ¥¹ýóýú •~²}êëú$ ¬ ¼ùý̄ î¦é|‘þ

‘ëÙô:50743483-3-10743483 Ø~àº:21743483-170
à̄‰¹’þ:1498886817   ri.gpos@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ öè|ü’þ

‘ù³}õ-¬ ‰~̧¯}²}õ ¼ï~êþ$‘Ý~ÈÒ Ø³î~òýú$ò†¾ …ô …¹“ ‘³òœ$‰é|ã
715 È†Ýú2$ ö}¥¯ 6 ‘ëÙô:2-06461822 Ø~àº:95461822

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }²®¼ý³ Ü³…~òþ

²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ }îý³ Ø³´}òú

 ‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$…ë÷}² }ü÷}òâ ¼³Üþ$©ý~…~õ ́²}Ø½~õ ¼ï~êþ$
à÷¡úüáð$ ‰é|ã4  ‘ëÙô:53526588  Ø~àº:058670788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® ø~®ÿ ‰÷²

‘ù³}õ- ¬ ¼ý« …ù~üþ ¼ï~êþ$…Ñ̄ }́ îý̄}õ ‰ý³ö´}õ$à÷¡ú 12 ‰é|ã 62
‘ëÙô:3-15611288 Ø~àº:79710688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ‘Ýþ ¥¹óþ ò·}® Ø³}ø~òþ

‘ù³}õ-îý̄}õ { ²¶}ò’ýô$¬ ö´²}$¬ 12$‰éã 6$ È†Ýú2$ö }¥¯6
‘ëÙô:48462788-42970788-52970788 Ø~àº:12764068

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³üð }êú ©¯}üþ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ …ù~² ¼ï~êþ$ ©ý~…~õ ö²´ò̄û$ ‰éã 5$ È†Ýú ̧÷ñ
‘ëÙô:00134888- 82934888-3-27131388

Ø~àº:47343888 moc.gnenivlek:www 

î̄ü³ Ð~îì:©~ òð äý’þ ̧ýÚ }êùþ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$…~è‘³ }́ îý̄}õ à~Ÿ$²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ
î̄²»$à÷ÿ }…Ý³ÿ$ ‰éã81$È†Ýú7šó÷…þ  ‘ëÙô:71310842-

000710842  Ø~àº:68053122

îÑ~öõ î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¹³ö² ö•÷Üþ

‘ù³}õ-à÷ÿ òÁ³$¬21 $¬ ò~®²ÿ òý~$‰éã4 $́òæ ®öñ

‘ëÙáº:2-13778288-45146288

ò~ö²ö®

îùó̄¸þ ̧~́}õ

Ðï³}õ ̧~́û šó÷̂

ò̄}ÿ ÐëðöÀóÑ“

òýá~õ òý³ö

 …ù¹~ ‰~ǖ}² î~ò~

‘áóýâ

…ù¹³}

}ü`~² à³î~ò½~û
©~òú|̧~́ÿà³î~ò½~û

}̧Šó̄}õ ò÷{ö²…ó~

¸ýÚ …ó~

 }…óýú …’óþ

 àë÷üô
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ¥¹ýô ́}²Ðþ

¼ý³}́-¡ù~² ²}û ²ü½ïâ$̧~©’ï~õ …ùó~ñ$ à̄ ‰¹’þ:774416517

‘ëÙô:9-69673383-170 Ø~àº:59673383-170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }à†³ äë¹³©þ

‘ù³}õ-¬ }òÝé̂$îý̄}õ Ø³®ö̧þ $¬ ‰~²»$à÷¡ú šù~òåý³$‰é|ã11

‘ëÙô:34922766-43750766 Ø~àº:42365766

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ü†³´ Ð†̄}êï~êáþ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$¬ Ø³¼’ú$ ¬ …÷̧óþ ø³ä́÷üô$¬ {Ü~…μ²äþ…ú È³Û
¼ï~í$ò†¾ äëÙ~ñ$ ‰éã 83  ‘ëÙô: 7-53221622 Ø~àº:03480622

 moc.ocmadakam.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ îÝýïþ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$…Ñ̄ }́‰ì îý³®}î~®$à÷¡ú ®}îô}Ø½~²$ ‰éã92$
à̄‰¹’þ:145779691  ‘ëÙô:29048068-71228068

Ø~àº:52038068 ri.ocnamar@ofni

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ …~…â îëáþ

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ …ù½’þ$ …Ñ̄ }́ ̧ù³ö²®ÿ$ ¬ à~ö̧þ Ø³$ à÷¡ú …~²…̄$
‰éã22$ È†Ýú øïáÚ‘ëÙô:3-24361588 Ø~àº: 84805788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$òý¾ Ø³üï~õ$¼ï~²û25

‘ëÙô:14056466-42820466Ø~àº:53091466

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³¼ý̄ }…÷}êÙ’¦þ

‘ù³}õ-î³´®}²}õ$…ë÷}² {²ü~ Ø³$¡ù~² ²}û š~ò†~́}õ$‰é|ã83

‘ëÙô:9-76283244 Ø~àº:16141244 à̄‰¹’þ:5413864641

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥¹ýô }š~Üþ

‘ù³}õ- |©ý~…~õ ¼ùý̄ îÉù³ÿ$ ©ý~…~õ Ü~‚ð îÝ~ñ Ø³}ø~òþ ¼ï~êþ$ à÷¡ú
¡ù~²ñ$ ‰éã41$ È†Ýú ®öñ ö̧÷ñ ‘ëÙô: 8-65583588

Ø~àº:|36583588

î̄ü³Ð~îì :{Ü~ÿ ²Ä~ îÝ̄¸þ

‘ù³}õ-©ý~…~õ {́}®ÿ$ šó‡ ®}ò½å~û ÀóÑ’þ ¼³üÚ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄
À~®Üþ$ ‰éã62$ È4$ö}¥¯31‘ëÙô :25701066-78284066

Ø~àº:79870066

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ð¹å³ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ ‰ì À¯²$ …ô …¹“ }©÷}õ$|‰éã32

‘ëÙáº: 95388622-06388622-35730222-39943222

   î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ‘~…¾

}ÀÙù~õ-¬ …μ²äïù³$¬ ø½“ …ù½“$ ¡ù~²²}û ¥ïμû$ ‰éã 932

   ‘ëÙô: 05594623- 130Ø~àº: 53067623 øï³}û:75145113190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷®²Ä~ {̧ý~…~õ

¼ý³}́-¬ Ǖö̧þ Ô³…þ$ šó‡ ø’ì ̧³ü³$̧~©’ï~õ ©ë̄ …³üô2$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯2‘ëÙô: 95058263-170 Ø~àº: 16058263-170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ î¦†’þ

î½ù̄-…ë÷}² ̧›~®$ ¡ù~²²}û ©ý~ñ$ šó‡ …~òâ à½~ö²ÿ́$ ̧~©’ï~õ
‘›~²ÿ$ ‰éã 21$ È†Ýú ¡ù~²ñ‘ëÙáº:81-616436773-150

øï³}û:85271135190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ü÷̧Ú }̧ïÑýëþ

²¼“-¬ îÑëð$ ò³̧ý̄û …ú ¡ù~²²}û Ðëþ {…~®$ ̧~©’ï~õ …ë÷²üô$ È†Ýú2

 ‘ëÙô: 31900533$ 8- 78040533-310 Ø~àº:00113533-310
‘ù³}õ:50636244

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô …~Ü³ ́}®û

´ò›~õ-¬ ©³î½ù³$²ö…³öÿ }®}²û îý³}™ Ø³øóåþ$̧~©’ï~õ
²Ä~üþ$‰éã 043$ö}¥¯402

à̄‰¹’þ:74314585154‘ëÙáº:23114733-420

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ î÷̧÷ÿ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ ‘›³ü¾$¬ Üëï¹’~õ$à÷¡ú
ò~À³ÿ$ ‰éã 22$ È†Ýú2  ‘ëÙô:71463722- 15484722-
14763722 Ø~àº: 15484722       à̄‰¹’þ:1144391691  

ri.repolevedrhem@ofni:liam-E 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® …ù³}îþ

}ÀÙù~õ-¡ù~²…~× …~è$ î›’ïÒ ‰~²̧ý~õ$ ¼ï~²û 506$
à̄‰¹’þ:3749993718 ‘ëÙô: 69296263-3527426-130

Ø~àº:93135263-130   moc.nazasanab@ofni:liam-E 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¼á~õ ò~Ìïþ

‘ù³}õ-¬ îéÀ¯²}$ …ýô ¼ý³}́ ö ¼ý« …ù~üþ$ ‰éã681$
à̄‰¹’þ:3814685341  ‘ëÙô: 05191688-78191688-
70391688   Ø~àº:60787798    moc.oc-azneh @ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³‘Åþ ¥ÝýÝ“

‘ù³}õ-¬ }̧’~®îÉù³ÿ$ ¼ï~²û 391  Àó̄öß ‰¹’þ 1175-55141     

‘ëÙô: 03-82155788-01156524-71-51165788Ø~àº:24104788
moc.ccrdii@ofni:otliam-moc.ccrdii@ofni 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }ÀÕ³ ¶}êú ‰÷²

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$…~è‘³ }́ À¯²$ à÷¡ú ò†÷ÿ$‰éã2$ ö}¥¯51
à̄‰¹’þ:8895183691  ‘ëÙô:93300688-05520688

Ø~àº:98111688 moc.oohay@ladhemra

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¼ý« ́üô }ê̄üô    

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ¬ ©ý~…~õ ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²$ ‰éã 61

‘ëÙô: 4-36318888-77707788-74367788
Ø~àº:10667788-06147788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ   }̧¯ }êú }¥ïÿ̄  

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² ¼ù³®}²ÿ$ …~è‘³ }́ ©ý~…~õ ̧³ö$ ©ý~…~õ
¼ùý̄ ¥¹ýóþ$ ‰éã66‘ëÙô: 59714122   Ø~àº:09714122    

šù~® òÁ³ Ø~²»

‘ú ‘ýº

 î~à~®}ñ ¼³ß

²}î~õ

²{ö²}

îùó̄þ̧ {̂ ö ©~ã

¸~©’ï~òþ îÑ’†³

šù¾ ̧~́

}üïô ̧~́}õ Ð³¿

 

¸~́û î¹~¥þ

 

¸÷ṍ ®²û î½ù¯

   ̧~©’ï~òþäýë†~õ

‰÷ü~ …’ô à~²}õ

 ‘÷̧Ñú }ü³} }ê†³´

…ó~ ̧~́}õ ̧Š~ø~õ

²}û ̧~́ÿ ö ̧~©’ï~õ øóμ}

ä¹’³¿ ö ò÷̧~́ÿ
Àó~üÒ }ü³}òý~õ) î~ò~(

{²îú ®}í

¼³à“ {. » .Œ

 

¼³à“ ²àýó̄¶
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¥ÝýÝ“

¸ïó~õ- ¬ }î~ñ$ ‰éã26 à̄‰¹’þ:8765866153
‘ëÙô:06035633-320 Ø~àº:56435633-320

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¬ È~üÙþ    

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$ ¬ ¥áýð }ÐÍð$ ‰éã72
‘ëÙô:9-10260688    Ø~àº:99440688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …÷Ô÷» ‰ý³öîý~õ

‘ù³}õ- ¬ }ü³}ò½ù³ ¼ï~êþ$ ‰éã 242

‘ëÙô: 92472888-58382888  Ø~àº:25324888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²̧÷í îÑýô

}ÀÙù~õ- ¬ }î~ñ ©ïýóþ$¬ …¹ýœ$ à̄‰¹’þ: 8744119818

‘ëÙáº:3-07564233-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ à½~ö²´

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ }ê÷ò̄$¬ 13$‰éã7$È†Ýú2

  ‘ëÙô:39268068  Ø~àº:05468068

 moc.oohay@oclivicaned

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ̧ý̄ }¥¹~õ {̧’~òú ®}²ÿ

‘ù³}õ-¬ ä~ò̄ÿ$¬ üáð$‰éã11 $ È†Ýú }öí$ö}¥¯üâ $
à̄‰¹’þ:1185167151  ‘ëÙô:1-09676283-530

93069188Ø~àº:64069188-530

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ø÷¼ý~²ÿ ‰÷²

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ ́²}Ø½~õ ¼ï~êþ$à÷¡ú …óÙ½ú$‰éã11$È†Ýú4$
ö}¥¯8   ‘ëÙàº:50498088-13696588 

ri.puorGDTM.WWW

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …³}” ‰~²̧~‰÷² àë÷²

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$¬ ¼ùý̄ î¦ï¯îù̄ÿ Ø³¥μ}®ÿ$̧³ö Ô³…þ$
‰éã411$ È†Ýú4$ö}¥¯01ö21  ‘ëÙô:1-07478322
Ø~àº:07478322  ri.oc.hezasnamrab.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ {Ü~š³ÿ

}ø÷}́- ́ü’÷õ à~²îó̄ÿ$ ¬ ́ü’÷õ$ ¼ï~²û9$ à̄‰¹’þ:1883483616

‘ëÙô:54103443-89994443-160 Ø~àº:85353443-160

 ri.anabnooram.www 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ  ǖ}êú î̄òþ

‘ù³}õ$ ©ý~…~õ ‰~̧¯}²}õ$ ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ ò÷…óý~®$à÷ø¹’~õ üáð$
‰éã4$È†Ýú 5$ö}¥¯305 ‘ëÙô: 46776722 -17876722

Ø~àº:48128522   moc.nihcruoga@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ©³̧ó̄

¼ý³}́$ }üï~õ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 42$ Àó̄öß ‰¹’þ:447-55917

‘ëÙô:93460363-170 Ø~àº:24928798- 120
øï³}û:78309077190 ri.oc.nt.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô }̧ï~Ðýëþ Ø³

}ø÷}́-…ë÷}² äë¹’~õ$ ‰ý£ äë¹’~õ$ ò†¾ ¬ ö¥ý̄$ ̧~©’ï~õ òÁ³ îý`~ß$
È†Ýú ̧÷ñ$ à̄‰¹’þ: 7364184316

‘ëÙô:5-25141233-160 Ø~àº:85141233-160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý̄ Ðëý›~òþ

‘ù³}õ-©ý~…~õ ÐÉ~²$$ ‰é|ã01$È†Ýú5   ‘ëÙô:16448068-
75138068  Ø~àº:18268068

   moc.snocmellaom.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ©~®ñ }¥ï¯{…~®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ îÉù³ÿ$ ¬ îý³Ðï~®$ à÷¡ú òùð$ ‰éã 61$ ̧~©’ï~õ
ö´}õ$ à̄‰¹’þ:1134177851‘ëÙáº:5- 07543588

 moc.liamg@ocnazav 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô Ðëýμ}®û

©³ñ {…~®$ ¬ }òÝé̂$ ¬ îÑ³Ø“$ ‰éã62

‘ëÙáº:99343233-660   øï³}û: 67821616190-
31297636190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ à³üïþ }î½þ

²¼“- …ë÷}² îÑëð$ò³̧ý̄û …ú ¡ù~² ²}û Ðëþ {…~®$ ̧~©’ï~õ }ø÷²}$
È†Ýú3$    ‘ëÙáº: 76213533-77905533-310

à̄‰¹’þ: 7936365514 moc.liamg@0891namatpeS

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ²Ä~ à~Ìïþ

¼ý³}́- ¬ }²ñ$ ¬ ò~²öõ$à÷¡ú ò~²öõ üâ$‰éã31$ ¼ï~²û831
à̄‰¹’þ:7334173417    ri.ratsogrisam.www   

‘ëÙáº:12389223-62406223 -170

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® Øé¨

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$ }…’̄}ÿ …μ²ä³}û ü~®ä~² }î~ñ …ú È³Û ¼ï~í$ ¬ ¼ùý̄
‘ýï÷²ÿ ¼³Üþ$ ò†¾ à÷¡ú {²}ñ$ ‰éã1    

‘ëÙô:39356066-93400066-40100066 Ø~àº:83982066

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ ¼ù³}ñ ¥~šþ ́}®û

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$ ¬ …ù†÷®ÿ$ ¬ òý~ü¾ Ô³…þ$ ‰éã 73

‘ëÙô:98640966-27640966    Ø~àº:63680966

moc.liamg@kalfazasnivon

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ǖ»$…ë÷}² ®}®î~õ$¬ äëù~$äëù~ÿ1$‰é|ã8$ö}¥¯3

‘ëÙô:26480129-620-93277588-01289088
Ø~àº:00797798 moc.liamg@oc.hooknirraz

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü³Ÿ äé|…’÷ò¢þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$šó÷̂ ¼³ß îý̄}õ Ø³øóæ$à÷ÿ ‰ý÷ò̄üáð$à÷¡ú
{ò~øý’~$à÷ø¹~² Ô³…þ$‰éã 1$È†Ýú2$à̄‰¹’þ:6435577991

‘ëÙô:41836022 -78836022-76936022Ø~àº:85836022

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ Ð†~» }…ù³ÿ

‘ù³}õ-  …μ²ä³}û {ü“ }êëú À¯²$ ®ü†~šþ šó÷…þ$ à÷¡ú ¼ùý̄ …ª’ý~²ÿ$
‰éã1 ‘ëÙáº:44538522 -12 ö71675522

 moc.ocasket@ofni 

¼³à“ ̧~©’ï~òþ
‰ì …ó̄

}Ü’Á~® ä¹’³ ®ò~

ä³öû ‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ|ø~ÿ ò÷üô

puorGDTM

 î~²öõ …ó~–

ä³öû îùó̄þ̧ {ä÷²¡ýô

 ‘÷̧Ñú òï~

 î’³} ̧~î~õ

ö´}õ

‘¦ëýì ̧~́û ‰³̧÷ò~¿

‰þ ̧~́}õ ö}²ò~

î¹ý³ ä¹’³ šó÷̂

î÷̧¹ú ¼ùý̄ ²š~‚þ

ò÷üô ̧~́}õ }Øéã

´²üô à÷û

}̧’³}‘÷»

ä³}òŠ~üú ̧~́}õ

5



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ÔéîÑ†~» šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ- î³´®}²}õ$ ©ý~…~õ }…÷}êÙÅì$ à÷¡ú …÷̧’~õ
4Ô³…þ$‰éã4$Ë2$ö}¥¯3    ‘ëÙô: 79911244    Ø~àº:21637344

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ î’¦¯üô

‘ù³}õ-  ̧Ñ~®” {…~®$ …~è‘³ }́ îý̄}õ à~Ÿ$ ©ý~…~õ Ðëþ }à†³)21($
‰éã73$  È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯4$ à̄‰¹’þ: 7515168991

‘ëÙô:15294122-95294122-76294122 moc.razadnaja.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ²Ä~́}®û

Ü~‚ð ¼ù³- ¬ ̧~²ÿ$ ü~» 76$ à÷ÿ {́}®ä~õ   à̄‰¹’þ:9199993674

‘ëÙô: 46784024-110    Ø~àº: 80204024-110  ri.harbas.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ à³üïþ

‘ù³}õ-  ̧ý̄©ó̄}õ$ }öí ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ¥~Ÿ ¥¹óþ$ ‰éã34$
ö}¥¯3$    à̄‰¹’þ: 4586375551   ‘ëÙô:04543588

Ø~àº:14543588  ri.hooknihsra.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ®²̧’þ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ …¹ýœ$̧ú ²}û ‘ª’þ$ÄëÒ šó÷…þ }̧’~®ü÷ñ ‘ª’þ$¬ ¼ùý̄
î¦ï¯ ‘›~²û$ …Ñ̄ }́ òý³öÿ }ò’Í~îþ$ ‘ëÙô:12228483

Ø~àº:77503233

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ü~õ ́î~òþ

à³Ÿ- ¬ ®²©’þ$ ²ö…³öÿ îý̄}õ ÐÉ~²$ ‰éã962$ È†Ýú3$ ö}¥¯9
à̄‰¹’þ: 2433777313     ‘ëÙáº:79013533 -620|     

 ri.narihezaslop@ofni

   î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¥¹ýô ø½’³ö®ÿ

´ò›~õ- ¬ }î~ñ$ à÷¡ú îÑýóþ$ ‰éã 2/1$ à̄‰¹’þ 9434777154
‘ëÙô: 4ö29362333-420 Ø~àº: 39362333-420    

‘ëÙô ‘ù³}õ:35153388Ø~àº:45153388

 moc.liamg@aisrepnagnaz 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ¼ù~®ÿ Ø³

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$¬ ÌÙ³$¬ {Ü~́}®û Ø³®$ ¬ ‰~́®øð$ ‰éã 04$ö}¥¯7
‘ëÙô:19650762-81957   Ø~àº:05705222

moc.narixaiboc.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à~î³}õ à³üïþ î³´}êú

‘ù³}õ-…μ²ä³}û {Ø³üÝ~$ …~è‘³ }́ šù~õ à÷®ã$ ‰éã88 )…³Ÿ òåýô( Ë6$
ö}¥¯306 moc.oohay@ochezastseyap.www 

‘ëÙô:73379788      Ø~àº:69397788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~®ÿ ®²öü½þ

‘ù³}õ- îéÀ¯²}$ ¬ ¼ý³}́ šó÷…þ$ …³´üì Ô³…þ$ ‰éã 431$ ö}¥¯ø~ÿ
3ö$6$ à̄‰¹’þ:6694185341 ‘ëÙáº:24816088  ‘ëÙô:54122688-

43122688-85716088     moc.nalabasrasi.www

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ¼ï¹þ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è|‘³ }́ îý̄}õ öòâ$¬ ¼³üÙþ$‰é|ã24$…³ Ÿ
©½~ü~²$  ö}¥¯109  à̄ ‰¹’þ:8663499691  ‘ëÙô:7-65169788

Ø~àº:15429788

î̄ü³Ð~îì:  ©~òð {́}®û Ðï³}òþ

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$}ò’ù~ÿ ¬ ‰³®üº$ ò†¾ …ô …¹“
¸÷ñ$‰é|ã2$  à̄‰¹’þ:1345481991    ‘ëÙô:63464088

Ø~àº:51063088 .

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô šï½ý̄ÿ Ø³®

©³ñ {…~®-š~®û …ý³}ò½ù³$ …~è‘³ }́ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ àï~ê÷ò̄$
šó‡ }®}²û ²}û$à̄‰¹’þ:234931518 ‘ëÙáº:49502133-660

øï³}û:93095796190 ri.liamhc@notebkalfa

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ Ô³…~

¸ý³š~õ-}ò’ù~ÿ …ë÷}² Ð†~̧Š÷²$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$ ò³̧ý̄û …ú ‰ì
ø÷}üþ$ à~²ä~û|î³àμÿ¼³à“ …ù†³  à̄‰¹’þ:1489986187

 ‘ëÙô:84089224-430 Ø~àº:74089224-430
øï³}û:33215413190-88698673190moc.oohay@ocrobheb 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ À†³ÿ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²)‘÷}òý³( à÷¡ú ø÷î~õ$ ‰éã2$
È†Ýú 3 ‘ëÙáº:47-96687888

î̄ü³Ð~îì: ‰³öüμ ÜýÉ~̧÷ò̄

‘ù³}õ-…μ²ä³}û šó~̈$¬ È~ø³ü~õ$ ¬ }²Ô÷}õ$à÷¡ú4$ ‰éã72$ È†Ýú2
‘ëÙáº:85402044-26702044

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼ý̄ à³üï~üþ

‘ù³}õ- …ë÷}² î³´®}²}õ$ ¬ }…³}øýïþ$ }ê÷ò̄61$ ò~î̄}²31$ ò†¾ ü~®ä~²
}î~ñ$ ‰éã79$ Ë 1$ ö}¥¯6  moc.ocaklehs.www 

‘ëÙô: 9-89475244   ‘ëÙáº: 02062244

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â }¼›Ò

î½ù̄-…ë÷}² ̧›~®- ©ý~…~õ îýé®$ ò†¾ îýé® 2$ ‰³ö¶û ©Ê 2 ÜÉ~²
¼ù³ÿ î½ù̄- ‰éã 27 ‘ëÙô 00040073-150à̄‰¹’þ 13733-77819

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ }¥ïÿ̄ ò·}® š÷¼~òþ    

‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ$…ë÷}² ¼ùý̄}õ$î›’ïÒ ́ü’÷õ$…ë÷ã A$Ë31$ ö}¥¯4
à̄‰¹’þ:8961463431‘ëÙô:5-49937066  Ø~àº:67367798

ri.oc-rbi.www 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ø~‘¦þ

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$ ‘Ý~ÈÒ öØ~®}² ö }̧’ª³$ …÷̧’~õ üáð ¼³Üþ$
‰éã33   ‘ëÙô: 4-04614077   Ø~àº: 14614077 

  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ àýù~õ À~®ß ö´ü³ÿ

¸óó̄Ÿ- …ë÷}² ¼†ëþ$ à÷¡ú ©~òÝ~û$ ‰éã 621$
à̄‰¹’þ:3897469166 ‘ëÙô:21333233780$47573233780

‘ëÙáº:43909233780 moc.oohay@ocjoomat 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êú üμ®}õ š÷

‘ù³}õ- ÄëÒ ¼ï~í Ô³…þ îý̄}õ ¼ý« …ù~üþ$ …³Ÿ ÀÛ̄$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯ 92$ à̄‰¹’þ:6463883991   ‘ëÙô:09111288-02333088

Ø~àº:12863088

ä³}ò¹~ ‰~²»

¸~…³}û‰þÈ†³̧’~õ

{²¼ýô à÷û

î÷̧¹ú ¥³}

‰ì ̧~́û }ü³}õ

 ́òå~õ ‰³¼ý~

©~òú ̧~́ÿ ‰~²̧ï~õ ̧~́û

‰~ü¹“ ̧~́û

¼áýì ̧~́ }ü³}òý~õ

 

à÷êù~ñ

}Øéã …’ô }ü`~²

¼³à“ …ù†³

¸~́ {̂ àý~õ ‰~®

 Ø³}́ Ðï³}õ ‘̄…ý³

¼³à“ ¼ëá~

}ü¹’~ …ó~ÿ ²}̧«

}…óýú ä÷ø³ ®ò~

 ‘ï÷Ÿ

¼~² îýó~
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿǕ²” }êú šÑÙ³ÿ ̧~î~òþ

}ÀÙù~õ- …ë÷}² à½~ö²´$ ¡ù~² ²}û îÙ’§$ ̧~©’ï~õ }Ø½~²$ Ë4$
ö}¥¯51‘ëÙô:91907773-130  ‘ëÙáº:71907773-130

²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ²¥ýð Ø³´}òú ¼³…ý~òþ

‘ù³}õ-¼ù³}õ$ …~è‘³ }́ Øëâ ®öñ$ …Ñ̄ }́ î¹¦¯ }î~ñ Ðëþ$ ò†¾ à÷¡ú
Ü½éÜþ$ ‰éã21$ ̧~©’ï~õ }̧Ùó̄ü~²$ ö}¥¯6

à̄‰¹’þ:4743971533 ‘ëÙô:40206344  Ø~àº:31206344

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ }Ø¹³ÿ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ©~ê̄}̧éîþ$ à÷¡ú5$ ‰éã52$ È†Ýú
øïáÚ ¼ï~êþ ‘ëÙô:25032788- 91884788-08123788

Ø~àº:85491788

 î̄ü³û Ð~îì: {Ü~ÿ }®ö}²® }®ÿ ¡ù³û ä½~

‘ù³}õ-©ý~…~õ îÉù³ÿ$ ©ý~…~õ îý³Ðï~®$ à÷¡ú üáð$ ‰éã5$
à̄‰¹’þ:1157397851‘ëÙô:51484788

 î̄ü³û Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ …ª½ó̄û

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ }®öüô }®ÿ ¡ù³û ä½~

‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$ …Ñ¯ }́ ¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ¼ï~²û13$

 à̄‰¹’þ: 7777177651 ‘ëÙáº:14905788-03291488

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ ²Ä÷ÿ Øé¥ýú

}ø÷}́- àý~òŠ~²»$ ¬ 7 ¼³Üþ- ‰éã 42

  ‘ëÙô: 35022933-44322933-160‘ëÙáº:54322933    

 moc.liamg@eciffolaretnec.dpliamE 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯²Ä~ ¥†ý‡ ‰÷²

¸~²ÿ-…ë÷}² }îý³î~́ò̄²}òþ$ šó‡ …~òâ ‘›~²”$ ̧~©’ï~õ ̧ýó~$ È†Ýú
3 ‘ëÙô: 12266333-110 Ø~àº:05575333-

110à̄‰¹’þ:8656176184  moc.oohay@ten_nooraK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î÷ǖÿ

¼ý³}́-¡ù~²²}û ²ü½ïâ$ ̧~©’ï~õ …ùó~ñ$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 5ö6$
à̄‰¹’þ: 2744165817‘ëÙô:29673383-170 -39673383 -170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥¹~õ òÙ³ ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ Ø~Èïþ$ ¥¯Ø~Àì ¬ ²øþ îÑý³ÿ ö ¬ ‰³öüô }Ð’Á~îþ$
¸~©’ï~õ ̧ùó̄$ ‰éã 761$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯3$à̄‰¹’þ:5673664141

‘ëÙáº:02017988-82589988-13589988
moc.oohay@namilnahajehshgaN 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ î¦ï÷® àéüú

‘ù³}õ-î̄²» ¼ï~í$}öí }êùýú$¬ äëó~²}ò’ù~ÿ î~ø³ö$ }êùýú5$ ‰éã6$
ö}¥¯611ö211$ à̄‰¹’þ:8389395191‘ëÙàº: 95713622-

18350022-08270622  ri.tarajetgp@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ¼ýªþ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ }ê÷ò̄$ ¬ 73 ¼³Üþ$ ‰éã5$ à̄‰¹’þ:
3145396151 ‘ëÙô:93988788 Ø~àº:06507888    

 moc.liamg@oc.raydohK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ÐÍýïý~õ

…÷¼ù³-¬ îÉù³ÿ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ }®}²ÿ ́ü’÷õ$ …ë÷ã c$È†Ýú4 
‰éã104ö204  moc.oohay@ithsad_nahardabA 

‘ëÙô: 80663533-770Ø~àº:02563533-770

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ òá÷üþ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ öêþ ÐÁ³$ ²ö…³öÿ š~ñ šð$ ¬ È~ø³ÿ$ ‰éã 18$ È†Ýú2$
à̄‰¹’þ: 5935186691 ‘ëÙô: 34957-45611262-96121262-

17711262   Ø~àº:28321262  moc.tfanratsoghar@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ àý÷}õ {²}

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ‰³®üº$ ‰éã43

‘ëÙô: 15057788-54918888-34918888-77887788

Ø~àº: 31638888 ri.amtj@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô à~à~©~òþ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² Ø³øóæ$ ò†¾ à÷¡ú ò÷²$ ‰éã 32$ È†Ýú
®öñ$ à̄‰¹’þ: 9644377991 ‘ëÙô:79418688

‘ëÙáº:58308688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à÷²¿ î³}®ÿ Ø³

‘ù³}õ-©ý~…~õ îéÀ¯²}$ ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ‰³®üº$ ‰éã 4$ö}¥¯45

‘ëÙô:9- 76307688 Ø~àº:81047798  ten.koomat.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³ø~ñ î÷¥¯

‘ù³}õ-îý³®}î~®$ îÝ~…ì î¹›¯ }êÕ¯ü³$ ¬ ¼óå³Û$ ‰éã73$ ö}¥¯5

‘ëÙô:7-63760462 Ø~àº:83760462  moc.nazasradyaP 
 moc.oohay@airanazasradyaP 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…÷}êÙÅì Üó†³ÿ

}²}ã- ¬ šù~®$ à÷¡ú }²¼~®$ ¼ï~²û631

‘ëÙô:14147633-680 Ø~àº:66686633-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³øóæ Àý̄ÿ

}²®…ýì- ¼ù³ã ̧†éõ Ø~́2$ ¬ Øë¹Éýô$ ¬ šý¦÷õ$ ‰éã 82$ ̧~©’ï~õ
©÷²¼ý̄$ È†Ýú 4$ ö}¥¯5$ à̄‰¹’þ: 5767589165

‘ëÙô: 5-30322533-540  Ø~àº:60322533-540
 moc.abootsamla.www 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ð†~» î¦¹óþ

‘ù³}õ-®ü†~šþ ¼ï~êþ$ ‰éã 02$ ̧~©’ï~õ {…¹~õ ‰~èü¾    

‘ëÙô:00312322-26171822-31171822-20001822
Ø~àº:21934562

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îý³©~êÂ îÑÁ÷îþ

‘ù³}õ$ îý̄}õ šïù÷²ÿ$ …μ²ä³}û ò÷}̂$ ò†¾ {°²…~ü›~õ Ô³…þ$ …³Ÿ
¸ùýì$ È†Ýú 3$ ö}¥¯703 ‘ëÙô: 38-18-08218366

Ø~àº:03318366  ri.nari@oc.majhA

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ š÷}® Ôý†þ

‘ù³}õ-‰~̧¯}²}õ$ ø³öÿ$ äëμ}²$ }îý³òý~$ ̧~©’ï~õ ¼Ý~üÞ$‰éã 51$
Ë¸÷ñ$ ö}¥¯5 à̄‰¹’þ:8194985661moc.zasnamaspartas.www 

‘ëÙô: 33-92280522 ‘ëÙáº: 185221362-33200322

îù³}́ ̧~î~õ

î~ò~ ²}û }²»

}²¼¯ ̧~́û È÷»

…ó̄}¼“

…ó̄

‰̄ǖû ®öà÷øú

 ‰ì ÀóÑ“

}…óýú ̧~́}õ òÁ³‰~²»

òÝ¾ šù~õ êýï~õ

‰³®üº äë¹’~õ
‘›~²”

©÷®ü~²

{…~®²}ø~õ ®¼’þ

²û ä¹’³ òÙ“

‘÷̧Ñú îó~…Ò {̂ ö }ò³¶ÿ

 ‘ó̄üº ‘›~²” …~©’³

‘ï÷ã ‘÷}õ

‰~ǖ}²̧~́}õ {²ü~

…ó~…’ô }²}ã

²}û ö ̧~©’ï~õ }êï~» È÷…þ

{…¹~õ ‰~èü¾

¸~©’ï~òþ }¥›~ñ

 ̧~‘³}Œ ̧~î~õ ̧~́
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ òÍ³ÿ

‘ù³}õ- îý³®}î~®$ îý̄}õ î¦¹óþ$ ¬ …ù³ö´$ ¬ ©Å³ÿ Ô³…þ$ ‰éã 61$
ö}¥¯5 $à̄‰¹’þ:5513563191 ‘ëÙáº: 09-98580462

 moc.ocruoga@ofni 
 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¹ý§ î÷îóþ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ‰~à¹’~õ$ à÷¡ú 41$ ‰éã$7
à̄‰¹’þ:1154671351 ‘ëÙô: 60838 Ø~àº:52453588

 moc.hrat-noohrap.www 
 

î̄ü³Ð~îì :{Ü~ÿ Ðëþ …óá¯}²

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ …ë÷}² À†~$ ¬ à³üïþ$ ‰éã 87$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:11938933391 ‘ëÙáº: 54338622-931119622

Ø~àº:24119622

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ }¥ïÿ̄ ò·}®Ð†̄}ê³Ä~ }…ýÆ

}ø÷}́- àý~òŠ~²»$ ¬ 7 ¼³Üþ$ ‰éã 42$ à̄‰¹’þ: 4995495516
Àó̄öß ‰¹’þ: 361 -536616    ‘ëÙô:35022933$  9-08026443-

160   Ø~àº: 38026443-160      ri.mipK .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ÀÙ³ š÷}òï³®ÿ

¼ù³ š¯ǖ ‰³®üº- îý̄}õ }î~ñ ©ïýóþ$ …ë÷}² îéÀ¯²}$ …ë÷}² ‘Ñ~öõ$ ¬
¼†¹’~õ Ô³…þ$ ¬ ²Ø~û$ ¼†¹’~õ1$ ‰éã2

‘ëÙô: 3-05389267

î̄ü³Ð~îì :{Ü~ÿ ø¯}ü“ }êú ò÷²}òþ ‰÷²

‘ù³}õ- ¬ È~êÝ~òþ$ …ýô ¬ öêþ ÐÁ³ ö îý̄}õ Øë¹Éýô$ ¬ ¼ùý̄ …³}®²}õ
îÍÙ³)À†~ÿ ¼ï~êþ($ ‰éã 331$ È†Ýú ̧÷ñ$ à̄‰¹’þ:9813976141

‘ëÙô:88829888 Ø~àº:40109888 ri.loayas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ èøý›þ

‘ù³}õ-¬ îý³®}î~® Ô³…þ$ à÷ÿ ®Øýóú$ ‰éã4$ ö}¥¯ 7$
à̄‰¹’þ:4674679691 ‘ëÙô: 11489788-00689788

Ø~àº: 41658888  ri.oc.nihcyep.www 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð îëý¦ú {š÷²ê÷

‘ù³}õ-¼ù³š¯ǖ }ò̄ü½ú$ Ø~́1$ ¬ ¼ùý̄ }…³}øýð ø~¼ïþ$ …ë÷}² ¼ù̄}$
¸~©’ï~õ {́}ÿ$ ö}¥¯41 ‘ëÙáº: 44243556

 moc.liamg@dalimyepdnahza 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ îù̄ÿ ¥Þ òåù̄}²

¼ý³}́- ¡ù~²²}û ̧’~²©~õ$ ̧~©’ï~õ ©Å³}– 2$ È†Ýú 7$ ö}¥¯77-
à̄‰¹’þ: 3974174817  î̄ü³ü“: 18039463-170

‘ëÙáº:38039463-170  moc.liamtoh@pmoc.sss
 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® }îý³ÿ

¼ý³}́- …ë÷}² ̧’~²©~õ$ ¬ öêýÑÁ³$ à÷¡ú 91$ ‰éã2$
à̄‰¹’þ:1143183817‘ëÙô:61177263-88496263-170

Ø~àº:88496263-170 moc.liamg@sraperisamaira 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý³ö» î¦ï¯´}®û

‘†³üμ- ¬ öêýÑÁ³ ) Ðœ ($ ‰~üýô ‘³ }́ }®}²û î¹áô ö ¼ù³̧~́ÿ$ ò†¾ ¬
¼ý³}́    à̄‰¹’þ: 1933377515    ri.alabrakbroq@arohsa 

‘ëÙô: 80082333- 40182333-140    Ø~àº: 52551333-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¼ýªþ    

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$ ¬ ÌÙ³$ à÷¡ú À†³$ ‰éã üâ$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 8$
à̄‰¹’þ: 9113973191 ‘ëÙô: 6- 57966222Ø~àº: 77966222

oc.ocmahsra.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ …~Ü³ ̧ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ‰~à¹’~õ$ à÷¡ú ¡ù~²ñ$ ‰éã 51$ È†Ýú }öí$
ö}¥¯4ö5$ à̄‰¹’þ: 1146461351 ‘ëÙô: 2-19320588Ø~àº:33874788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~îâ î¹Ñ÷®ÿ

‘ù³}õ$ ¬ {Ø³üÝ~$ ¬ ‰̄ǖ}²$ ‰éã 43$ Ë2

‘ëÙáº:06219188   ri.ralef@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ à½~ö²´

äýéõ- ²¼“$ …ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$ à÷¡ú öêþ ÐÁ³3$ ̧~©’ï~õ Ø³…̄$
È†Ý~” }öí ö ®öñ$ ö}¥¯ 1 }êþ 4$ à̄‰¹’þ: 6899693614

‘ëÙô:03762733- 310 Ø~àº:03092733-310
moc.oohay@lig hezashzedayaP 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ ¥¹ýóþ

}ÀÙù~õ- î†~²àú$ ÀÙ~‚ýú$ ²ö…³öÿ î›ï÷Ðú Ø³øóåþ ö²¼́þ Ø÷è®î†~²àú$
î¦ëú 12$ ‰éã6 ‘ëÙô: 18137625-130 Ø~àº:08307625-130

øï³}û: 25314313190 moc.oohay@4411radnoT 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îýô ̧~àô

î½ù̄-…ë÷}² öàýì {…~®$ …ë÷}² šéí {í }¥ï¯$ ò†¾ šéí {í}¥ï3̄2$
¼ï~²û 531 ‘ëÙô: 06276063-99000433-150 Ø~àº: 39400433-150

 moc.oc-zivra@ofni      moc.oc-azivra.www 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ‰³öüô ²ö¼ô

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$…ë÷}² ¼ù³®}²ÿ$¬ 31Ô³…þ$îÝ~…ì ®²̂ ¼ù³®}²ÿ
îóÉÝú2$‰é|ã7 $ö}¥¯1 ‘ëÙáº:57396588-37076588

ri.nuswon.www

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ Ð†~» ¼ýªþ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$…~è‘³ }́ šéí }¥ï¯$à÷¡ú41)¼ùý̄
Ðμüμÿ($‰éã16       ‘ëÙô:63110088  Ø~àº:82812088

 moc.mp-noogram.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²}îýô à³îþ

}ÀÙù~õ-©ý~…~õ ²ö®àþ$à÷¡ú ¼ï~²û 75$ ‰éã 102$
à̄‰¹’þ:3437176718  ‘ëÙô:05027773-130

Ø~àº:05067773-130à~²©~òú: 7-38353725-130

 moc.notebakuot.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ Ø³´}õ

‘†³üμ-©ý~…~õ }î~ñ$ ‘Ý~ÈÒ …ù½’þ$ …³Ÿ }…³ü½ð$ È†Ýú7$ ö}¥¯ 4
‘ëÙáº: 40559553-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ êÉÙÑëý~õ

‘ù³}õ-©ý~…~õ ¼³üÑ’þ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ °à~üþ$ à÷¡ú ²ö®©~òú$ ̧~©’ï~õ
¦̧³$ ‰éã02$ ö}¥3̄$ à̄‰¹’þ:4849171661    ‘ëÙô: 6-46348822

Ø~àº: 76348822          moc.suosram.www 

¸~©’ï~òþ {ä÷²

 ‰³ø÷õ È³̈

  ®²û ̧~́

òÁ‡ ö ‘Ñïý³}”
òý³öä~øù~ÿ ©÷´̧’~õ

‰³®üº ̧~́}õ ò÷ǖ

‘~̧ý¹~‘þ ̧~ü÷í

‰þ ¡ýô

{¶ò̄ ‰þ îýé®

Àª³û ̧~©’ï~õ
¼ù³²}́

{²ü~ î¹ý³ ‰~²»

î÷̧¹ú Ð~¼÷²}

 }ò̄ü½ïó̄}õ î¹áô ̧~́ {²¼~ñ  

¸~©’ï~òþ à÷}

Øé²

‰~ü~®¶ ̧~́û äýì

‘ó̄² ÀóÑ“ {²ü~®¶

{²öüμ ©³}̧~õ

ä³öû ò÷̧~õ

{…~®ä³}õ î~²ä÷õ

‘÷à~…’ô

{¶ò̄ …’ô îýÑ~®

 ̧~©’ï~òþ î³À÷Ã ®¶
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô Ðï÷ ¼~øþ ©÷´}òþ

}ÀÙù~õ- ¡ù~²…~× ©÷}š÷$ ò†¾ …ô …¹“ Àó~üÒ)83($̧~©’ï~õ311$
È†Ýú2$ ö}¥¯4$ à̄‰¹’þ: 5514493418 ‘ëÙáº:66070223130

   moc.hehsook.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³öüμ …ù³}îþ ²}®

‘ù³}õ-¬ ò›~” }êëùþ$ ‰éã 782$ ̧~©’ï~õ 303$ ¼ï~²û 5$
à̄‰¹’þ:1313788951 ‘ëÙô:3-18542988$ 65336344
Ø~àº: 45336344- 36922988          gro.ocllihc@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ©ý~Ë

‘ù³}õ-¬ ®à’³ Ø~Èïþ Ô³…þ$ ¥¯ Ø~Àì ̧ýô ®©“ ö à~²ä³$ ¼ï~²û
992$ È†Ýú }öí$ à̄‰¹’þ: 3973581141

‘ëÙáº: 90442068          ri.puorgbrp@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ Ü³…~òþ …÷}òþ

}ÀÙù~õ-…μ²ä³}û {Ü~…~…~üþ$ …~ò̄ àó̄²öÔ³…þ$ ¥¯Ø~Àì ‰ì }È½~²}õ ö …³Ÿ
à†÷‘³$ ¼ù³ã }ê†³´$ î›’ïÒ À¦“$ È†Ýú }öí$

à̄‰¹’þ:8277699918 ‘ëÙáº:  9-61652059130
moc.narmotahes.www        moc.narmotahes @ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ ¼ý« }à†³ÿ

  ‘ù³}õ- š³®õ$ ¬ ®}îô }Ø½~²$ ‰éã92$ Ë5 ‘ëÙô: 18828068-
22638068-83438068  Ø~àº: 35928068

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î›ý̄ òýâ ò·}®

à³î~ò½~û-¬ ̧Ñ̄ÿ-¡ù~² ²}û ®}ò¾ ̧³}$ …³Ÿ ̧Ñ̄ÿ$̧~©’ï~õ äë¹’~õ$ ö}¥¯
}®}²ÿ$ Ë3 ¼ï~²û 5  ‘ëÙô:95408273-94408273-44142273-380

Ø~àº:74402273-380 à̄‰¹’þ:4843878176

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }¥ïÿ̄

}ÀÙù~õ-Ø÷è|® ¼ù³$Àó̄öß ‰¹’þ:194-51948

‘ëÙô:5-30127573-130 Ø~àº:00227573-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ Øé|¥þ

š~®û {…Ñëþ- ¼ù³ š¯ǖ ‰³®üº$ Ø~́3   Àó̄öß ‰¹’þ: 6615-
19561   ‘ëÙáº: 4-00067267 ‘ëÙáº:19531922

à̄‰¹’þ:7833917561 moc.nari-cih.sidrap.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ́î³®

}²}ã-à÷ÿ }êùýú à̄‰¹’þ:1836878183

‘ëÙô: 7-50046633-680Ø~àº: 80046633

moc.nari-cih.dnavla

à÷¼ú ̧~́}õ î~ò~

   ¡ýëá÷

 ‰ì ²}û …~̧’~õ

À¦“ Ðï³}õ {²ü~

‘~ß ¼ý‡

îùó̄¸þ ©÷òú

¼³à“ ̧³î~üú ä±}²ÿ
 î¹áô ‰³®üº

¸³î~üú ä±}²ÿ
î¹áô }ê÷ò̄

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ ²š~êþ

}ÀÙù~õ-¬ ̧›~®$ ¬ ̧Šù¹~è²$ ¡ù~²²}û î¹³ö²$ ò†¾ ¡ù~²²}û$ ̧~©’ï~õ òå~²̧’~õ
à̄‰¹’þ:1845186618‘ëÙô: 5-15850363-130Ø~àº: 65850363-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ ̧†â ®̧“

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 00056975-4-35136888 Ø~àº:92044888

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® }ü³}šý~õ

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$²ö…³öÿ …~Ü³©~õ$à÷¡ú ̧’~ü¾$‰éã1$ö}¥¯5

‘ëÙáº:20680566

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄¥¹ô À¦³}ò÷²®

‘ù³}õ- îý̄}õ Ø~Èïþ$¬ îù³}ñ î¹ý³ÿ$ ‰é|ã 43$È†Ýú4$ö}¥¯11
à̄‰¹’þ:5343985141  ‘ëÙàº:52750888

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ îÑÍïþ

‘ù³}õ|- ©ý~…~õ ®à’³|…ù½’þ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ ü÷̧Ùþ$|‰é|ã72

‘ëÙô: 12718|   Ø~àº: 32516788moc.ivadam@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²Ä~  ́¥ï’á¾

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ ©~ê̄ }̧éî†÷êþ$ à÷¡ú 52‰éã 8$È†Ýú
øïáÚ ‘ëÙô :30232788-45642788 Ø~àº:52280188

moc.ribdathezasnaray.www-oc.ribdatheasnaray@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦¹ô àý~ î¦ïÿ̄

²¼“-…ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$²ö…³öÿ …~òâ îù³ }Ü’Á~®$ò†¾ à÷¡ú
®øð$Ðï~²” ‰̄²$Ë6 $ö}¥¯ø~ÿ 11ö21   ‘ëÙô:91003733-310

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ Ð†~» îù³®}®ÿ

 ‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$ ¬ äïó~ñ$šó‡ ‘~è² ö´}²” à½÷²$ ̧~©’ï~õ ü~»$
‰éã62$ È†Ýú3$ ö}¥¯81 ‘ëÙô: 6-54387988-54229988-

34229988 Ø~àº:96465988   à̄‰¹’þ:1155774141

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® ò›Ùþ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~ …~è|‘³ }́ îý³ ®}î~®$ ¬ ̧’~²ÿ$‰é|ã66$ö}¥¯1
‘ëÙô:6-55985688 Ø~àº:93818588-43907798

‘†ý~õ ²}û…³®‰~²̧þ

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ
‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

‰~ü~ ̧~́ { ¶ò̄

 …’ô ‰~¿

î~®öÿ

ü~²}õ ̧~́û ‘̄…ý³
 

‰~ü~¶üâ
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}ò†÷û ̧~́ÿ

È³}¥þ ö }š³}ÿ ®ü÷}² ̧ú …Ñ̄ÿ

‘³îýð ö îÝ~öñ ̧~́ÿ }…óýú …’óþ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…ýá³}õ ̧~́}õ ¼ï~í

ØÉ³» …ó~ …ýô}êïëì

|

…ùýô à~ö}õ ‰~²»

ä³öû Øóþ ö îÝ~öñ
¸~́ÿ …’ô è‘áº

{²üó~ ‰ëýï³

{²ü~ ²‰ý’÷õ

 {²ü~ ¼ýïþ

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ(

}ü³}õ Ø³üïá÷

 ©~òú …’÷õ

|

‰~à¼̄“ …’ô

Ø³…“

Ü÷¡â …’ô

 Èýó~

 

Øù~̂

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ üå~òåþ
‘ù³}õ-¬ ä~ò̄ÿ$à÷¡ú üáð$‰é|ã32$ö}¥¯1

‘ëÙáº:61559788 -82979788 -78869132190
moc.nazasnarakib.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø÷}® }ê̄üô à³üïþ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ ©³î½ù³ ){‰~®}ò~($à÷¡ú Ø³ø~® $ ‰é|ã 4 $ È†Ýú 3 $ ö}¥¯ 8

‘ëÙô: 02303588 Ø~àº: 99294788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ îù̄ÿ ©¯}öü³®ÿ ́ò›~òþ

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$à÷•³ ®öñ$…ô …¹“ }îýô$ ‰éã4$ È†Ýú }öí
‘êÙáº:9-86188244

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ®}öö® À~®ß ‰÷²

‘ù³}õ-š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$ò³̧ý̄û …ú }à†~‘~õ$…ýïú 5$à÷¡ú Àë§
‰³ö²$‰é|ã4$ö}¥¯üâ Ô³…þ ‘ëÙáº:83634644-14874644

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²¥ýð }òÁ~²ÿ

‘ù³}õ- ÄëÒ ¼ï~í ¼³ß Øëáú À~®Üýú$ ¬ î³ö®¼“$‰éã42$ö}¥¯01 
  ‘ëÙô: 51774444-32187244Ø~àº:42187244

ri.dadmabks.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }î›¯

}ø÷}́-¬ öø~…þ$ …ýô 81ö91àý~õ {…~®$ ¼³à“ …’ô è‘áº

‘ëÙô:76748333-160    ‘ëÙáº:31638333-160
à̄‰¹’þ:3898475516   MOC.XETALNOTEB.WWW 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }à†³ îÑÁ÷îþ

‘ù³}õ- à÷ÿ òÁ³)äý½~($ }ò’ù~ÿ ©ý~…~õ Ðëý~êþ Ô³…þ )‰ý³ö´($ …ô …¹“
Ðëý~êþ$ ‰éã 511$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 3‘ëÙô:9-87768488

‘ëÙ~àº:39795288  moc.ssitnaira.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ²‚ýº î¦ï¯ü~õ

‘ù³}õ -…ë÷}² ¼ù³}õ$…ýô îý̄}õ }öí ö ®öñ$‰éã721$̧~©’ï~õ
î~ø~õ$È†Ýú3$ö}¥¯22  ‘ëÙô:33-23425344 Ø~àº:29525344

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï÷® î¦³îþ

‘ù³}õ- ̧’~²©~õ$©¹³öÿ šó÷…þ$à÷¡ú à³üïþ$à÷¡ú òýë÷Ø³$ ‰é|ã9$
à̄‰¹’þ:4845373541  ‘ëÙáº:73656244 øï³}û:67367732190

moc.liamg@notiperayra   moc.notiperayra.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ }…’̄}ÿ ¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰éã8$ ö}¥¯ 5

 à̄‰¹’þ:6937564141   ‘ëÙáº:03100462 ri.noetif.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëþ }ÀÕ³ àýù~òþ
àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}² }ü³}õ Ø³üïá÷ ‘ëÙô:9-06452544-620

 5-12312822-120 Ø~àº:64097798-05055834-120

gro.ocemrafnari.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ¼Ñý†þ

‘ù³}õ|- }‘÷…~õ à³Ÿ$ àýë÷î’³ 9š~®û îªÁ÷Ã$²ö…³öÿ î’³ö ¡ý’å³$
©ý~…~õ ¼ùý̄ ‰÷²ÿ$à÷¡ú ò¹ýð 2

‘ëÙô: 20840744 Ø~àº: 89840744

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }…³}øýð }à³îþ|

àýë÷î’³ 5/3 š~®û Ü÷¡~õ| -ò†¾ …ë÷}² ø~¼ïþ ²Ø¹ó›~òþ

‘ëÙô: 72-32482263-150 Ø~àº: 06382263-150
à̄‰¹’þ:4171837819

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ

‘ù³}õ| -…ë÷}² à½~ö²´$ ‰~üýô ‘³ }́ Øë¹Éýô šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú ¥›“ ®ö̧“$ ‰é|ã
014$ ö}¥¯71 ‘ëÙáº: 19396988- 07456988-43436988{́î~ü½å~û øïá~²

®² ́îýóú ̧ýï~õ$…’ô$̧óå¯}òú$}Øμö®òþ ø~ÿ …’ô ö ....

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  ¡óåýμ }¥ï³ÿ ‰÷²

‘ù³}õ| ¬ …μ²äïù³$ …ýô Øë¹Éýô ö À†~$ ¼ï~²û02 È†Ýú 4$ö}¥¯7

‘ëÙô: 7-69460466 à~²©~òú: 56635266 Ø~àº:26517266-89460466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô Ìù÷²ÿ

à³Ÿ- îù³öüé| $ ©ý~…~õ ®²©’þ$ ¼ï~²û 181$ |̧~©’ï~õ {‰’÷»$ ö}¥¯
3ö4 ‘ëÙô: 00960533-620  Ø~àº: 78770533-620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÐëý³Ä~ ‰÷² ò›Ùþ

øï¯}õ-¬ îý³´}®û Ð½Ýþ$̧~©’ï~õ àýïý~$È†Ýú }öí$ö}¥¯ }öí
‘ëÙáº:02022383-01012383-180øï³}û: 03031188190

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ¸ý̄ î¦ï¯ ²Ä~ è|š÷²®ÿ

 ‘ù³}õ - }‘÷…~õ ¼ùý̄ …~…~üþ $²ö…³öÿ ®²̂  ®öñ ®}ò½å~û }î~ñ
¥¹ýô$šó‡ ¼ù³ã à÷ÿ ®}ò½å~û ‘ëÙáº: 3 -24620077-

57570377øï³}û: 08642112190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôé|î³Ä~ …ý~”

 ‘ù³}õ|- …ë÷}² à½~ö²´ …ýô à~²ä³ ö 61 {°²$ ¼ï~²û292$ È†Ýú ®öñ

 ‘ëÙô: 3- 17537988-89615988-60236988 Ø~àº:47537988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô Ø³ö‘ô|îù³

‘ù³}õ-| îý̄}õ ‘÷¥ý̄$ ¬ ‰³¡ð$ ‰é|ã 82

‘ëÙáº: 93082466-38182466ö5-43472466

‘ëÙô à~²©~òú:4-08207855
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…’ô ‰~²»123

 ‰ý½’~́ …’÷õ ²ö´

…óý~® …’ô }ü³}õ

 …óý~® …’ô {°²{…~®ä~õ

…óý~® …’ô }ÀÙù~õ

…óý~® …’ô šó÷̂ ¼³ß

…óý~® …’ô {°² Ðï³}õ
Ô³̂

 …’ô {́}®ä~õ šó÷̂

 ‰³üÙ~̂

àý¾ …’ô šó÷̂

 …’ô }ê†³´

¼ù³ã …’ô

ò÷üô …’ô

‰~üú …’ô

ö}¥¯ ‘÷êý̄ÿ

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ ̧ëï~òþ

‘ù³}õ- š~®û ê½å³ã$ …Ñ̄ }́ îýóþ ̧ý’þ$šó‡ }ò†~² òÙ“

‘ëÙô:17118422-14118422Ø~àº:31218422øï³}û:07966422190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôé|ñ|Ð†~» šÑÙ³ÿ ò÷ä÷²}òþ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ ¼ùý̄ …~…~üþ$îÝ~…ì }‘÷…~õ ¼ùý̄ …~Ü³ÿ$šó‡ ‰ï‹ …óμüô
‘ëÙáº:00047922-61039712190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ¼Ñý†þ

àýë÷î’³ 51 š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$| îÝ~…ì ̧~üŠ~$ ¬ 25 )…ë÷}² š~îå~õ($ à÷¡ú
4‘ëÙô: 33189144-10089144 Ø~àº: 23189144

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ š÷}®  °…ý¦ý~õ

‘ù³}õ-ä~ò̄ÿ$©ý~…~õ 71$ ‰é|ã22  à̄‰¹’þ:1163887151
‘ëÙô:223491882-61349188 Ø~àº:8434918888

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ Ð½Ýþ

‘†³üμ- ÄëÒ ¼ï~êþ ¬ ¡~üþ àó~²$ ò³̧ý̄û …ú ‰ì ̧óåþ$ ‘Ý~ÈÒ …ýéõ
à÷û ö ¡~üþàó~²$ ‰éã631 ‘ëÙô:41-31ö11308563-140

Ø~àº:41308563-140

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¥~Ÿ ²̧÷êýù~

}ÀÙù~õ-}…’̄}ÿ ¡ù~² …~× …~è|$î›’ïÒ ‘›~²ÿ à÷•³$ È†Ýú5$ ö}¥¯207

‘ëÙô:61140263-130Ø~àº:23140263-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ®²öü½þ îù̄ÿ {…~®ÿ

®Ø’³ î³àμÿ$ üμ®-àýë÷î’³ 3 š~®û ©Å³{…~®$ šó‡ ‘Ñ~öòþ {øô
Ø³ö¼~õ$ Àó̄öß ‰¹’þ: 565-57198 ‘ëÙáº:14031273-

44703273 -36332273-530

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü÷̂ Ðμüμÿ

}²öîýú-¬ î̄²»$¬ øï~Ø³$}ò’ù~ÿ à÷ÿ ®öñ$‰é|ã4$
à̄‰¹’þ:3835393175 ‘ëÙô:38623433-440

 ‘ëÙáº: 18623433-440    

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ¥~šþ ́}®û

‘ù³}õ|- …μ²ä³}û {́}®ä~õ$ ²ö…³öÿ ö²ö®ÿ ü~Ø“ {…~®$ šó‡ }ü³}õ ©÷®²ö
®üμí  à̄‰¹’þ:4946779133  ‘ëÙô :6-57574255

‘ëÙàº:33115255   øï³}û:73966412190

²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²îÅ~õ

…μ²ä³}û }î~ñ ²Ä~$àï³…ó̄ÿ ®öñ ‘ù³}õ$…ë÷}² î›’ïÒ ÀóÑ’þ$̧ýï~õ
‘ù³}õ  à̄‰¹’þ:1339497681  ‘ëÙáº: 61-01312433-

11312433 Ø~àº:12312433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ š÷}® ̧ëï~̧þ

àý¾|- …ë÷}² ©ý~ñ$²ö…³öÿ ø’ì ‰~²îý̄}$̧~©’ï~õ àý¾ …’ô$Ë1$ö}¥¯4
à̄ ‰¹’þ:2777981497 ‘ëÙáº:2-1907644-4670

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ø³}ø~ò¢þ

‘ù³}õ-¬ }̧’ª³ ¬ ¼ùý̄ ÀÙ~üþ Ø³}ø~òþ)442¼³Üþ($ ¬ ®}ò½å~û$
²ö…³öÿ ®}ò½á¯û ©÷}šú òÁý³ ‘ëÙô:7-61351177-30351177

Ø~àº:77391177

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¥¹ýô êå~–

 }ÀÙù~õ-¬ …μ²äïù³$îÝ~…ì ÜÁ³ äì$ ̧~©’ï~õ 345$È†Ýú ®öñ$

‘ëÙô: 48597623-28597623-130 Ø~àº: 74196623

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ̧Ñ~®”

®´Ø÷í-îý̄}õ }î~ñ ¥¹ýô$}…’̄}ÿ …ë÷}²51©³®}®$î›’ïÒ ̧~©’ï~òþ
}®}²ÿ }ò̄ü½ú$Ë6$ ö}¥¯21  ò†¾ à÷ÿ ¼÷²} à̄‰¹’þ:8863461646

  ‘ëÙô:02303424 - 53303424-160  Ø~àº:33303424-160

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯¥¹ýô }ò›ð ¼Ñ~Ó

à³î~õ-àýë÷î’³2…μ²ä³}û š÷‰~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$¬
¸÷̧ô$¼ï~²û71  ‘ëÙô:10083233-430 Ø~àº:20083233-430

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ ò†þ ü÷̧Ùý~õ

‘ù³}õ-š~®û }ò̄ü½ú-¼ù³ü~²$ …Ñ̄ }́ îý̄}õ îÑ~®õ$

‘ëÙáº:5-10095256-16-06606256

moc..liamg@notebnivon

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ©¯}®}®

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³ }́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$ ̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰é|ã 2181$È†Ýú4$ö}¥¯611

 ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ Ä~îóþ

 ‘ù³}õ-…ë÷}² }²‘¾$ }…’̄}ÿ š~®û ê÷}̧~õ$ ÄëÒ ¼³ß }ò†~² òÙ“$ à~²©~òú
}îýô …’ô Ü³õ   ‘ëÙô: 61-41138922   Ø~àº: 15817922  

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù³}õ ²øå±²

¼ù³ü~²-¬ öêýÑÁ³$ šó‡ à~ò÷õ îùó̄¸þ

 ‘ëÙáº:47442256-47642256 -17642256

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ àýù~òþ

 à³Ÿ-îù³¼ù³$š~®û Üμê¦Á~²$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$¬ ‰~²» è|òú$
‘ëÙô:41-01036333-11133620 Ø~àº:07656333-620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }̧ï~Ðýì Ü~®²ÿ

…÷à~õ-…ë÷}² }̧’~®ø·}²$…~è|‘³ }́ òï~üó̄äþ }ü³}õ ©÷®²ö$®Ø’³ Ø÷è® …’ô

‘ëÙô:02838264-440Ø~àº:85848264-440
øï³}û:96311814190

î̄ü³ Ð~îì: ©~òð È~ø³û ¥~Ÿ ©~õ îý³´}ÿ À³}Û

‘ù³}õ- š~®û ̧~öû$ àýë÷î’³4$šó‡ …~̧á÷í …³š¹’ú$¬ ‰ý³ö´
‘ëÙô:32693855-20202855-73596855-90218366

Ø~àº:90218366
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

Ø~î~ …’ô)ò~́ü~̂(

îù̄ …’ô

 Ü~‚ð …’ô …~…ì

…’ô î³àμÿ }²®…ýì

{®}ã …’ô

 ¼ù~̂ …’ô È†³̧’~õ

…óý~õ …’ô …~òú

Ø³{ö²®ø~ÿ  ̧ýï~õ ¼³ß

Àó~üÒ …’óþ …’ô ̧~́}õ

‰ý½å~ñ ́}ä³» Ô³̂

 

}̧á~õ …’÷õ
‰³®ü¹~õ

 ‰~²» …’÷õ ä³î¹~²

î~” …’ô ‰~ü~

‰~ü~…’ô ́}ä³»

‰~ü~ …’ô ¼ïº {…~®

¸~ö}ò~ …’ô ̧~ò~

Ðï³}õ ö {…~®ÿ
‘†³üμ

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ îýð̀ ©³̧ó̄

¼ý³}́-…Ñ¯ }́ ‰ëýº ²}û ¼ý³}́ ü~̧÷Ÿ$àýë÷î’³ 3 š~®û ®öñ À¯²}$
à~²©~òú …’ô {î~®û ‘÷̧Ñú …’ô ‘~…~$à̄‰¹’þ:5888519917

 ‘ëÙô:6-17000633-170   Ø~àº:24928798-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îóÁ÷² ò~́ü~̂

àï³…ó̄ÿ ‘ù³}õ-}ò̄ü½ú$…Ñ̄ }́ ‰ëýº ²}û ¼ù³ Ǖ»$ }ò’ù~ÿ š~®û îÑ~®õ
‘ëÙô:33352556-22262556-86862556 Ø~àº:41878798

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ ²Ä~‚þ

‘ù³}õ-…ë÷}² }²‘¾$îýóþ ̧ý’þ$…ú ̧ï“ }ò†~² òÙ“$ÄëÒ ®²̂ ¼ï~êþ
‰~²» …’ô123  ‘ëÙáº:4-19238922-15538922

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ šÑÙ³ ̧ëýï~òþ

à³Ÿ-54 î’³ÿ äë½ù³$…ýô }©’³ ö ¼Ý~üÞ Ô³…þ$‰é|ã802

‘ëÙáº:1-00680243-7-56560643-620à~²©~òú:1-07070843-620
moc.notebsoosram.ww

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷® ‘Ýþ ‰÷²

òý½~…÷²-îý̄}õ {́}®ÿ$}…’̄}ÿ …ë÷}² äëù~$‘ëÙô:08474224 -150
‘ëÙáº:13501224-150 øï³}û:2-03054515190

²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ îÝ̄¸þ

äëŠ~üå~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ äëŠ~üå~õ$¬ ‘÷êý̄ ̧÷ñ $‰éã625

‘ëÙáº:3-23484275-130moc.notebnaisrap.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³üð ¡ý’å³    

…~…ì-©ý~…~õ ¼ý« È†³̧þ$ ²ö…³öÿ ‰~̧~¶ Ø³®ö̧þ$ ̧~©’ï~õ ‰~²̧ý~õ$
È†Ýú ‰ó›ð$ ö}¥¯ 71‘ëÙô: 99699223-110Ø~àº:|53690223-110

  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ¡~²û š÷      

à³î~ò½~û-¼ù³ã ÀóÑ’þ Ø³}î~õ$ ©ý~…~õ òÁ³ 2 ‘ëÙô: 41433743-380
øï³}: 94722388190 Ø~àº: 37833743-380

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ ö¥ý̄ ÐÉ~üþ

}²®…ýì-àýë÷î’³ 5 }‘÷…~õ )}²®…ýì-‘†³üμ($ ò³̧ý̄û …ú ‰ï‹ …óμüô

‘ëÙô: 51-01037533-540 Ø~àº:41037533-540øï³}û:07221514190  

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îùó̄» Ðëý³Ä~ {²ü~îó¾    

îý~òú - àýë÷î’³ 2š~®û ‘³ã$  ¼ù³ã ÀóÑ’þ ‘÷̧Ñú îý~òú

‘ëÙáº: 8-70544225-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¼ù~…þ

¸÷}®à÷û$ ́ü³{̂$àýë÷î’³2š~®û Ü~‚ï½ù³

‘ëÙáº:2-08885424-110
 moc.oohay@13ibahahsrima:liam-E

  

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ Ø~Äì À~®Üþ

…~òú-š~®û …~òú ̧Ýμ$ àýë÷î’³3$ ²ö…³öÿ  ̧¯ îªμòþ$}öí š~®û ®²öêú$    

‘ëÙáº:7-66605243-780   à̄‰¹’þ:6147419966  

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î›’†þ Ôý÷²

î½ù̄-àýë÷î’³ 5/3 š~®û Ü÷¡~õ$‘ëÙô: 9-77541563-
48541563-150 à~²©~òú:87541563-150 Ø~àº:58541563-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» }¥ï¯ü~õ

š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ-…Ñ̄ }́ ̧~üŠ~$ š~®û }ò̄ü½ú$ }…’̄}ÿ î›’ïÒ à~²ä~øþ
´}ä³» ‘ëÙô: 66676864$ 2-18501864 Ø~àº: 08501864

à̄‰¹’þ:9773916173
 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î›ý̄ …Áý³ òý~

 Üð- …ë÷}²}îýô$à÷¡ú12$ ‰éã 5 à̄‰¹’þ:8884393173

‘ëÙáº:55331923 -75502923-520

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³}®Ðëþ òýëþ ‰÷² È†~È†~üþ

}ÀÙù~õ- ¼ù³ î†~²àú$ Øëáú à³à÷ò̄$ àýë÷î’³ š~®û î›’ïÒ î†~²àú

   ‘ëÙáº: 9-89528325-130   øï³}û: 71494133190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼ù³}ñ ‰³öüμ

ä³î¹~²-¬ ‘ª’þ$ò†¾ à÷¡ú ¼ùý̄ ¥ý̄²ÿ$î›’ïÒ ©¯î~‘þ ‰~²» …’ô$
È†Ýú2$ ö}¥¯6 à̄‰¹’þ:7816471853 ‘ëÙô:2-18593243-320

5113-320 - à~²©~òú:72624543-320

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯²Ä~šéêþ ò·}®

î½ù̄-¬ ©ý~ñ ¼ï~êþ$}ò’ù~ÿ ©ý~…~õ37$̧~©’ï~õ àý~õ$È†Ýú
®öñ$ö}¥¯3 ‘ëÙô:4-30991173-150 Ø~àº:30991173-150

øï³}û: 00500285190$  00400285190

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧ý̄î›’†þ ò÷²ÿ

à³î~ò½~û-22…ùïô$ ̧þ î’³ÿ }öí$ ̧~©’ï~õ {Ø’~̂$ È†Ýú5$ ö}¥¯01$
à̄‰¹’þ 7779564176 ‘ëÙáº:71686383-73686383-380

 moc.oohay@sorgaznoteb_ayap

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ ò÷²î¦ï¯}õ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ ‘ù³}õ- Üð$ …Ñ̄}́ Ø³ö®ä~û }î~ñ ©ïýóþ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ
¼ïº {…~®$…ë÷}² òå~²̧’~õ$ ¬ {…~õ$ }ò’ù~ÿ {…~õ 1

 ‘ëÙô:71-41933265  Ø~àº: 81933265

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯ Ø’~̈ šù³îþ

¼ý³}́- îÑ~êþ {…~®$¬ ©ë†~ò~õ$à÷¡ú4$ Ø³Ðþ }öí$̧ï“ ²}̧“$‰éã 4
‘ëÙô:8-65555263-170  Ø~àº:70027798-120

à̄‰¹’þ:7458677817

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îý³®}ö®  Ø³…÷®

‘†³üμ-îóÍ³üú$ šó‡ ̧~́î~õ ¥œ ö ́ü~²”$ ¼ï~²û 14$ È†Ýú }öí

‘ëÙô:7-68449743-140  Ø~àº:38449743
 moc.oohay@idaba_narmo 
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

‰~²» …’ô …ù†ù~õ

©~òú …’ô à³®̧’~õ

¸¯ǖ …’ô ‰³®üº

Àó~üÒ …’óþ äýéöò̄

…’ô {î~®û …ùïô

²öÐ~õ …’ô Ð¹á³ÿ

…’ô ̧~¥ì }ü³}òý~õ

ü~̧³ …’÷õ

Àó~üÒ …’óþ

 ̧Šù³{²} ́²ò̄üú

¶ü~…’ô

…’ô {î~®û ̧~́ …ª½þ

‘ù³}õ …’÷õ

‰ý³}̧’ú …’ô

…³Ÿ …’ô {²}õ ö …ý̄äì

{²‘ýô …’ô

…’ô ̧~́û à³î~õ

ä÷ø³ …’ô ²ÿ

 ²}û - …’ô ) šéêþ (

 ‘³®® ²}øóï~

¸óæ ¼áô Ô³̂

 …’÷õ ̧’÷®û

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ©÷}šú ‰÷²

…ù†ù~õ-à÷ÿ °ö}êÙÝ~²ÿ$ …ë÷}² ¼ùý̄ òý~à~õ$ ¥¯Ø~Àì Øëáú ́ǖöõ ö
°ö}êÙÝ~²ÿ  ‘ëÙô: 51547825-160  Ø~àº:41547825-160    

à̄‰¹’þ:8384661636    r i.oc.bbp@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ àý~ò÷¿ ̧ëÉ~òŠ÷²

¸óó̄Ÿ- ¬ ¼~êï~õ$‰éã23  ‘ëÙô:08706633-780
Ø~àº:08248333-780 à~²©~òú: 7-58338333-780

 ‘ù³}õ: 21-11498288 Ø~àº:01498288 ri.liamhc@brahgarak 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯îù̄ÿ ä³šþ

Üð-š~®û Ǖüð }ÀÙù~õ$…Ñ¯ }́ ö²¼́å~û ü~®ä~² }î~ñ$̧ú ²}û
öò~²¤$à~²©~òú ̧¯ǖ …’ô$‰éã 8   à~²©~òú:0513-120
Ø~àº:63731823-520  moc.notebdidas.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ ©~õ î¦ïÿ̄

®î~öò̄-äýéöò̄$ àýë÷î’³01š~®û Øý³ö´à÷û$šó‡ îÑ~üóú Øóþ ©÷®²ö
äýéöò̄ à̄‰¹’þ:9616919793     ‘ëÙáº: 10881367

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯¥¹ýô Ð¹å³ÿ Ø³®

Üð-…ë÷}² }îýô$ ò†¾ à÷¡ú ¼ï~²û7$ à̄‰¹’þ:7165193173

|‘ëÙô: 4-19151623-520  Ø~àº: 59151623 - 520

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ Ð¹å³ÿ

‘ù³}õ- àï³…ó̄ÿ {́}®ä~õ$ Øý³ö´ …ù³}ñ$ …ô …¹“ ò¹ýð$ ‰éã41
‘ëÙáº:89722865    øï³}û: 56895112190-89039112190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð …~Ü³ÿ

®Ø’³ î³àμÿ: àóå~õ$ …ë÷}² }î~ñ$ ©ý~…~õ äëμ}² à÷¡ú î¹›¯ öêþ ÐÁ³

‘ëÙáº: 47303273-770   moc.oohay@tebas_fesU 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }à†³ Ðëþ È~ê½þ

¸~öû- …ë÷}² ̧ý̄šï~í }ê̄üô }̧¯{…~®ÿ$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô Ø̄ã$
à̄‰¹’þ:1149975193  ‘ëÙô:55172424-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ ®ÜýÞ

¼ù³̧’~õ ́²ò̄üú-¼ù³ã ÀóÑ’þ î~î÷òýú$ šó‡ üª¢~í Ǖüïþ    

‘ëÙáº:00652254-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …~Ü³à~Ìïþ

®î~öò̄-äýéöò̄$ ²ö…³öÿ ‰ëýº ²}û

‘ëÙô: 49114367 Ø~àº:59511967

øï³}û: 38325712190-0230045219

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô …ª½þ ®²öòå~òþ

àýë÷î’³ 2 š~®û …~…ë¹³ …ú Ø³ǖöòá~²$ š~®û ò÷©Ê }š~à¹³$ 003 î’³
ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ àëú …¹“   ‘ëÙô: 00657353-00557353

00457353-110øï³}û:33827111190-71391111190

 moc.liamg@ihshkab.noteb.zasabiZ 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧›~® }à†³ÿ

‘ù³}õ-àýë÷î’³ 5 š~®û Ǖüð$ ¼~®{…~®$ à÷ÿ 71 ¼ù³ü÷²$
…ë÷}²71¼ù³ü÷²$ îý̄}õ …÷²…÷²$ ¬ ¼ùý̄ Ð†̄}ê³¥ýïþ$ ‰éã9

‘ëÙô:  28230866- 08200866-42502866
Ø~àº:06030866oc.notebnarhet.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ îëáþ

àýë÷î’³ 2 š~®û øï¯}õ-šó‡ òï~üó̄äþ ̧~üŠ~ îý³´}üþ

‘ëÙáº22694253- 780         øï³}û:37090738190    

            

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ È†~È†~‚þ

à~¼~õ- š~®û ò÷¿ {…~®$ š~®û Ðëþ {…~®)ä³}òý“($ …ë÷}² }Èë¹þ

‘ëÙáº:57027555-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® î³¼ÿ̄ …ý̄äëþ

à~¼~õ- š~®û {²}õ ö …ý̄äì$ …ë÷}² ®à’³ }̧éîþ$ ¬ }î~î“$
à̄‰¹’þ:8564171478 ‘ëÙô: 18195745-59623745-130
Ø~àº:27705745-130  øï³}û: 32501603190-32502633190

 ri.notebjrob.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Àé¨ }ê̄üô ‘ù~šïþ

à³®̧’~õ- Ü³û- àýë÷î’³ 3 š~®û øï¯}õ$ à̄‰¹’þ: 6443871666

   ‘ëÙáº: 5193225-3780  moc.liamg@emojahat.halaS 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùμ}® Øý³öÿ́

à³î~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ ©Å³}$ }ò’ù~ÿ …ë÷}² ‰~î¢~í ¼³Üþ$
à̄‰¹’þ:9898917167   moc.liamg@bal.ezasnoteB 

‘ëÙô: 4-35168333-430

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …³}®²}õ }…³}øýïþ

‘ù³}õ- ¼ù³ ²ÿ$ }…’̄}ÿ }‘÷…~õ }î~ñ Ðëþ šó÷̂ …ú ¼ï~í$ š~®û îÑ̄õ$
²ö…³öÿ îÑ̄õ øÙ’ð ¼ýï~õ ‘ù³}õ$ à~²ä~ 011    

‘ëÙô: 58908433  ‘ëÙáº: 08098433    øï³}û: 73971712190-
19569660390- 25311012190    

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }üï~õ šéêþ

šý³Ø“- ¼ù³ã ÀóÑ’þ2$ ©ý~…~õ ÀóÑ“6$©ý~…~õ üáð     
‘ëÙô: 11711234- 430   øï³}û: 80028443190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‘÷²Ÿ ò›Ú {…~®ÿ ‰÷²

à³î~õ-¬ }î~ñ šïÑú$ ̧~©’ï~õ ‰~²ã Ðëð ö Øó~ö²ÿ }̧’~õ à³î~õ$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯3$ à̄‰¹’þ: 3027469167

‘ëÙô: 2-10663423-430    Ø~àº:86566423-430

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¼~û ¥ïμû

‘ù³}õ$ ̧Ñ~®” {…~®$ …ýô ¡ù~²²}û ̧³ö Ô³…þ ö îý̄}õ à’~̂$ ‰éã411$
È†Ýú4$ ö}¥¯11  ‘ëÙô:52-32008322-28077044

nakehsgnas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ²‚ý¹þ

   ‘ù³}õ-š~®û ©~ö²}õ$ îý̄}õ {Ü~ò÷²$ èüô àó̄²ö$ }…’̄}ÿ ä³®òú ‘ó†~à÷‚þ
‘ëÙô: 92207433  Ø~àº: 59947533  
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ¼ùï³}®´}®û

à~²©~òú: ́}ø¯}õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ à~î†÷´ü~

®Ø’³ Ø³ö¿: ́}ø¯}õ- ®ö²}́û ©~¿$ ¥¯Ø~Àì ø’ì À~ê§ ö ø’ì
}îýô)î~…ýô ®}ò½å~û 81ö 02(‘ëÙáº: 07731233-450

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ àýù~òþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}²}ü³}õ Ø³üïá÷

 ‘ëÙô: 9-06452544-620$ 5-12312822-120 Ø~àº:05055834-120

gro.ocemarfnari.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ

‘ù³}õ| -…ë÷}² à½~ö²´$ ‰~üýô ‘³ }́ Øë¹Éýô šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú ¥›“ ®ö̧“$  ‰é|ã
014$ ö}¥¯71 ‘ëÙáº: 19396988- 07456988-43436988

{́î~ü½å~û øïá~² ®² ́îýóú ̧ýï~õ$…’ô$̧óå¯}òú$}Øμö®òþ ø~ÿ …’ô ö ....

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ©¯}®}®

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³ }́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$ ̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰é|ã 2181$È†Ýú4$ö}¥¯611 ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ }¥ï¯ îý³ î¦ï¯ À~®Üþ

‘ù³}õ -|©ý~…~õ ¼ùý̄ …ù½’þ$ |…Ñ̄ }́ ¡ù~²²}û ‰~¼~$ ¼ï~²û 181

‘ëÙô:72924  Ø~àº: 11064788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ‰³ø~ñ

}ÀÙù~õ - àýë÷î’³ 7 š~®û ‘ù³}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷®{…~®$ ¬ 43

‘ëÙô:8|-64930833-130 Ø~àº: 19520833|-130

ri.namseed@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ …ùó~ñ îó¾    

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ }…’̄}ÿ ‰~̧¯}²}õ$ ¬ äì ò†þ$ ‰éã43$ ö}¥¯91$
È†Ýú5$‘ëÙáº:92-82069822 à̄‰¹’þ: 4176497491

²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²îÅ~õ

…μ²ä³}û }î~ñ ²Ä~$àï³…³ò̄ÿ ®öñ ‘ù³}õ$…ë÷}² î›’ïÒ ÀóÑ’þ$
¸ýï~õ‘ù³}õ  à̄‰¹’þ:1339497681

 ‘ëÙáº: 61-01312433-11312433   Ø~àº:12312433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ îÝ̄ñ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ …ª~²̧“$ ©ý~…~õ 61$ ‰é|ã 2

‘ëÙô: |33713788-52555788 Ø~àº:89430588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÔé|î³Ä~ î¦¹óý~õ

 ‘ù³}õ - ©ý~…~õ ®à’³ ¼³üÑ’þ $ …ýô îý³®}î~® ö ÌÙ³$ …ô …¹“ ü~»$
¼ï~²û 6$|È†Ýú2 ö}¥¯4 ‘ëÙô:9-70950922-60655222-
04268633-04-93268633-820 -Ø~àº : 95366222

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ …~…â ¼›~Ðþ

à³î~õ-š~®û š÷ü†~²$¼ù³ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$}ò’ù~ÿ ¬ ü~»$
‘ëÙáº:4-30001233-430

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ¡óåýμ }¥ï³ÿ ‰÷²

‘ù³}õ| ¬ …μ²äïù³$ …ýô Øë¹Éýô ö À†~$ ¼ï~²û 02 È†Ýú 4 $ö}¥¯7

‘ëÙô: 7-69460466 à~²©~òú: 56635266 Ø~àº: 89460466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  Ôé|î³Ä~ ̧³¥ÿ̄

‘ù³}õ-Øëáú ®öñ À~®Üýú$ …ë÷}² {ü“ }êú à~¼~òþ$²ö…³öÿ ‰ï‹
…óμüô$̧~©’ï~õ äëμ}²$È†Ýú3$ö}¥¯9 ‘ëÙáº:08846944

moc.oohay@narhet.xara

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô îý³}…ý~õ

   øï¯}õ-…³Ÿ ‰~̧’÷² $È†Ýú ®øð$ö}¥¯2  ‘ëÙô:9-83710688-120

‘ëÙô:00432343-00175283-44332343-180
Ø~àº:93710688-120  -11747283-180 ri.ecarb.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îÁÉÙþ ò÷²{…þ

à³î~ò½~û-î¹áô$}ò’ù~ÿ …ë÷}² äëù~$Àó̄öß ‰¹’þ:3581
à̄‰¹’þ:1666167176

 ‘ëÙô:31-01944243-380 Ø~àº:51944243

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ   Ð†~̧Ñëþ Ð~Üëþ

 ‘ù³}õ-À~®Üýú$…μ²ä³}û ̧’~²ÿ$…ë÷}² Ø³®ö» Ô³…þ$ò†¾ …ë÷}² ¼Ý~üÞ$
‰é|ã2̧~©’ï~õ ‰³¼ý~$ö²ö®ÿ AÈ†Ýú4

‘ëÙô:8594 Ø~àº:00826144

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }¥ïÿ̄

}ÀÙù~õ-Ø÷è|® ¼ù³$Àó̄öß ‰¹’þ:194-51948

‘ëÙô:5-30127573-130 Ø~àº:00227573 -130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¼ù³}ñ šé|êþ

‘ù³}õ-¬ {ü“ }êú à~¼~òþ$ò³̧ý̄û …ú ¼ù³}õ$‰éã78$̧~©’ï~õ
àé¸ýâ$È†Ýú 4$ ö}¥¯61   ‘ëÙô:08856944Ø~àº:20857944

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ Ðëþ ø~¼ïþ

…ó̄²Ð†~»-¬ }î~ñ î÷̧þ À¯² ¼ï~êþ$ …Ñ¯ }́ ¡ù~² ²}û ̧~́î~õ$î›’ïÒ
‘›~²ÿ î¹á÷òþ ä~î†³öõ  ‘ëÙáº:33434223-92682223-

76124223-670moc.liamg@notebzomroh

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ àýù~òþ

 à³Ÿ-îù³¼ù³$š~®û Üμê¦Á~²$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$¬ ‰~²»
è|òú$‘ëÙô:41-01036333-11133$620 Ø~àº:07656333$620

î̄ü³Ð~îì:| {Ü~ÿ ²Ä~  îÝ̄¸þ   

‘ù³}õ - ©ý~…~õ {́}®ÿ$ šó‡ ®}ò½å~û ÀóÑ’þ ¼³üÚ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄
À~®Üþ$ ‰éã62$È†Ýú4 $ ö}¥¯31    ‘ëÙàº:74660066|-

25701066-78284066 -79870066

{¼ý~òú …’ô ́}ø¯}õ

}ü³}õ Ø³üïá÷

‰~à̄¼“ …’ô

‰~üú …’ô

®ü¹ï~õ

…ó~ ä¹’³}õ {üó̄û ̧~́

 ‰³üÙ~̂

¼ô ́}²

©~òï~õ

{‘þ …~õ

Ø³…“

ò÷üô ̧†â ̧~́
¸†é|õ){²}àº(

…’÷õ ÀóÑ“
…³üº

}ü`~² à³î~ò½~û

¸ýëýº {²}

îùó̄¸þ ©÷òú

‘â ̧~î~õ ø÷²

ø³îμ …’÷õ

šù¾ ̧~́
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô Ìù÷²ÿ

à³Ÿ- îù³öüé| $ ©ý~…~õ ®²©’þ$ ¼ï~²û 181$ |̧~©’ï~õ {‰’÷»$ ö}¥¯
3ö4 ‘ëÙô:00133- 00960533-620  Ø~àº: 78770533-620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îùó̄» Ðëý³Ä~ {²ü~îó¾    

îý~òú - àýë÷î’³ 2 š~®û ‘³ã$  ¼ù³ã ÀóÑ’þ ‘÷̧Ñú îý~òú

‘ëÙô: 8-70544225-140   Ø~àº:18054225-140     

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù³´}® Ø~Èïþ òý~

}ø÷}́- àýë÷î’³ 01 š~®û }ø÷}́ {…~®}õ$ ²ö…³öÿ ‰~̧å~û ̧÷ü¹ú

à̄ ‰¹’þ:9643317436 ‘ëÙô:21- 01803133-160
Ø~àº:28507798- 120   

    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šéí À~®Üýô

à³î~ò½~û-|¬ Ø³®ö̧þ$ ‰ì ¡÷…þ$̧~©’ï~õ ²}ü~òú ÀóÑ“$È3$ ö}¥¯8  

‘ëÙô: 59582273-380    Ø~àº: 04241273-380

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ̧ëÉ~òþ

¸óó̄Ÿ-àýë÷î’³ 4 š~®û ̧óó̄Ÿ-à³î~ò½~û

‘ëÙô:1-00326333-780  Ø~àº:67626333-780
moc.hedinathsip.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² ¥áïþ

‘ù³}õ- ¬ ©³î½ù³$ à÷¡ú ®¼’â$ ̧~©’ï~õ Øý³ö´$ È†Ýú1$ ö}¥¯2    

    ‘ëÙô: 5-44755788   Ø~àº:51064788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ø~® Àïÿ̄

 î½ù̄- ¬ ̧ó~…~®23$̧~©’ï~õ {²ü~õ$È†Ýú4$ö}¥¯2

‘ëÙô:25004483-98628483-150 Ø~àº:15004483-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ šù~òåý³ÿ ́}®û

}ø÷}́- ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û2- Ø~́2øï³}û:40338116190

 ‘ëÙô: 6-59093733-79093733-160 Ø~àº:15008483-150

moc.oohay@notebnizaa 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ²Ä~ ́²üô ¡óæ ¼ý³}́ÿ

¼ý³}́-À¯²}$ö²ö®ÿ Ø~́2$ò~¥ýú ÀóÑ’þ À¯²}$²ö…³öÿ ̧³ñ
¸~́ÿ$‰é|ã1/12 ri.mpfn.www à̄‰¹’þ:5131519971

‘ëÙáº:86530763-170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥†ý‡ }êú …ù³}îþ

àýë÷î’³ 21 š~®û }ÀÙù~õ-‘ù³}õ$²ö…³öÿ }…μ}²}õ$ò†¾ š~®û ¥~šþ {…~®
‘ëÙô: 5-32640833-130  Ø~àº:3254083-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ǖ}êú ¥¹ýóþ

¼ý³}́- ¬ }²ñ$ ¬ ò~²öõ$ à÷¡ú ò~²öõ1$ ‰éã31$
à̄‰¹’þ:7334173417 ri.ararhahs.www 

‘ëÙáº: 25-05-84613773-    7-61688223-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ }Àéõ {…~®ÿ

   ‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ }ò’ù~ÿ ¬ ¥¹ô ̧ýÚ$ à÷¡ú42$ ‰éã91
‘ëÙ~àº:40558|    ‘ëÙô à~²©~òú:|45163244- 620         

moc.latyaS .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ ¥áýïý~õ

‘Ù“-¼ù³ã ̧óæ ̧Ùý̄à÷û

‘ëÙô:67643623-530 Ø~àº:77643623-530

moc.oohay@anabjrob   ri.enoteBraymaH.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ àýù~òþ

}̧’~õ }ê†³-́àýë÷î’³ 02 š~®û Ǖüð à³Ÿ …ú ø½’å³®$  ‘ù³}ò̄¼“$ îý̄}õ
Ø³üïá÷$ ©ý~…~õ }̧áë“ …’óþ }ü³}õ$ à̄‰¹’þ:5665511633
moc.nariinotebtelekse.www ‘ëÙô:9-15562544-620

Ø~àº:05562244-620

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ́²ò̄ÿ

Üð-àýë÷î’³02 }‘÷…~õ Üð$ ‘ù³}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷®{…~®$‰éã 1/401
‘ëÙáº:2-16335333-520

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ }ö²Ðþ Ôéîþ

‘ù³}õ-©ý~…~õ {́}®ÿ$ ¬ }̧áó̄²ÿ ¼ï~êþ$ ̧~©’ï~õ ¼ï~²û 24$
ö}¥¯4‘ëÙô: 07070666Ø~àº: 35244966

 moc.anrobnaik.www 

îÑ~öõ }š³}üþ ö ò~ü‡ ²‚ýº øý~” î̄ü³û: ̧Ñý̄ °ö}êÝ̄²ÿ     

‘ù³}õ- …μ²ä³}û ò÷}̂$ ‰ì }î~ñ ©ïýóþ$ ̧~©’ï~õ ²}¿ 3 ¼ï~êþ$ È†Ýú 2$
ö}¥¯3$ à̄‰¹’þ: 4664999131

‘ëÙô:42378366Ø~àº:37407866

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ {í }…³}øýð

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ø÷üμû ¼³Üþ$ ‰éã 84$
à̄‰¹’þ:1163399551 ‘ëÙô:4-18103354-620 -74010588-

56443588Ø~àº:91521762  ri.naridnalteb.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~  }¥ï¯ü~õ

‘ù³}õ-  ¬ ®à’³ ¼³üÑ’þ$ ²ö…³öÿ ‰~²ã à÷²ö¿$ …ô …¹“ à~öû$
‰éã3$ ö}¥¯1  ‘ëÙô:52599822 Ø~àº:29578822

MOC.CPENIBOR.WWW

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ îý³´}©~òë³ÿ

Üμöüô-àýë÷î’³ 51 š~®û Üμöüô ²¼“$ …Ñ̄ }́ ‰ëýº ²}û òÍ~ñ {…~®
‘ëÙô: 3-09128433-820   Ø~àº: ®}©ëþ 5

 ri.oc.rakmelas.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼~® ́ò̄ÿ

‘ù³}õ-àï³…ó̄ÿ ¡ý’å³$ …ú ̧ï“ }ò̄ü½ú$ ö²ö®ÿ îÑ̄õ ̧Ñý̄üú
à̄‰¹’þ:8544498491‘ëÙáº:3-14106064

 moc.jbnaisrep@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò†þ }êú Ü~‚̄ÿ

à~²©~òú: }ÀÙù~õ$ ò›Ú {…~®$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ò›Ú {…~®2$ …ë÷}² ®à’³
¥¹~…þ$ Ø³Ðþ 62$ à̄‰¹’þ:6957615858 ‘ëÙô: 89569624-130

Ø~àº:99569624-130      moc.notebayoop.www 

{®}ã…’ô

 {…~õ …¹Š~² ‘÷̧Ñú

…’ô …¹Ê ‘÷»

{°üô …’ô }ø÷}́

‘÷̧Ñú ̧~©’ï~õ
ö…’ô øï¯}òý~õ

 ¼ù³{²} …’ô }²ñ
šó÷̂

 ̧~ü’~í ̧~©“

øïý~² …’ô ¼ý³à÷û

 }̧áë“ …’óþ }ü³}õ

¼~ü~õ ©½“

àý~õ …³ò~ }ü³}òý~õ

 }²üáú ä¹’³}õ ̧~ñ

È³̈ ö ̧~©“ ²}…ýô

Àó~üÒ …’óþ ̧~êð à~²
Üμöüô

 ‰÷ü~ …’ô òÁ³
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰ýï~õ }²šïó̄Ðëï¯}²ÿ

}²öîýú- àýë÷î’³ 53 š~®û ̧ëï~»$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û3$ à̄‰¹’þ:
1513415575 ‘ëÙáº:88564733-440 øï³}û:77614432190    

 ri.notteb-aps.www        ri.notteb-aps@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ Ìùý³ }î~îþ

¼ý³}́-¬ }²ñ à÷ÿ 22$ ‰éã 942$ à̄‰¹’þ: 8446473417

‘ëÙô:819192232-170Ø~àº: 79627223-170
moc.nassaraf.www 

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ }²®¼ý³ }îýô ́}®û

‘ù³}õ-š~®û Ǖüð à³Ÿ$ àýë÷î’³5 š~®û Ǖüð)¬ Ø’§($¬š÷¼ô$ à÷¡ú5
Ô³…þ$¼ï~²û4 ‘ëÙáº:52561866-84720866

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î³‘Åþ ¼~û î¦ïÿ̄

‘ù³}õ- îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ òÁ³” ¼³Üþ$²ö…³öÿ ®}ò½á¯û
‰³̧’~²ÿ$‰éã622ö}¥¯ 204 à̄‰¹’þ:1484379141

‘ëÙáº:81386566-57680966

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ¥~î̄ À~…³

‘ù³}õ-…ë÷}² î³´®}²}õ Ô³̂ …ú ¼³ß$ò³̧ý̄û …ú  {²ü~Ø³$ ‰éã601$

ö}¥¯ 3 ‘ëÙáº: 9-80328244-88755244 $8-70508288

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùμ}® ¥¹ýóþ

 ‘ù³}õ- šó“ {…~® šó÷…þ$ î›’ïÒ ̧ï³Üó̄$È†Ýú5$ ö}¥¯805
à̄‰¹’þ:8499174741  ‘ëÙáº:27861064

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }¥ïÿ̄

}ÀÙù~õ-Ø÷è|® ¼ù³$Àó̄öß ‰¹’þ:194-51948

‘ëÙô:5-30127573-130 Ø~àº:00227573-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  Ø³ǖöõ •Ýú }è|̧é|îþ|

‘ù³}õ-| ¬ îý³®}î~®$ ‘Ý~ÈÒ š³®õ$ ‰é|ã 992 ö}¥¯ 1 ö 4

‘ëÙô:24004688-21538788- 02688788 ö14-93004688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» À†÷²ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ ‰ì À¯²$|…ô …¹“ }©÷}õ$ ‰éã32

‘ëÙáº:06388622-95388622-35730222-39943222

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ̧ëÉ~òþ

¸óó̄Ÿ-àýë÷î’³ 4 š~®û ̧óó̄Ÿ-à³î~ò½~û

‘ëÙô:1-00326333-780  Ø~àº:67626333-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ø÷¼ý~²ÿ ‰÷²

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ ́²}Ø½~õ ¼ï~êþ$à÷¡ú …óÙ½ú$‰éã11$È†Ýú4$
ö}¥¯8   ‘ëÙàº:50498088-13696588 

ri.puorGDTM.WWW

 Ü~‚ð îÝ~ñ î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ öêþ Ðëýμ}®û ä÷à~òþ

‘ù³}õ-¬ îý³®}î~® ¼³Üþ$‰é|ã68$È†Ýú3 $ö}¥¯7

‘ëÙô:29392222-44087222 Ø~àº:74087222

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ  ø~òþ øó³îó̄

‘ù³}õ - …ë÷}² îý³®}î~®$ …ýô òÙ“ ö ‰ï‹ …óμüô$ ‰é|ã 242

‘ëÙô: 63795222-00136222 Ø~àº: 68506222

¸ï~– ‰³ö¶û {°²)̧Š~ …’ô(

 ‘÷êý̄ÿ ÀóÑ’þ
Ø³}̧~õ

î~¼ýô ̧~́ÿ àé|²

®ñ {̂ …ó̄

îùó̄¸þ È³̈ öò̄ǖ}®

îùó̄þ̧ ©÷òú

 }̧’³öòæ øë̄ }ü³}õ

ä³öû ‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ|ø~ÿ ò÷üô

puorGDTM

Àó~üÒ ‰ý¾ ‘óý̄û
©÷}ò¹~²

¼ýïþ ̧~©’ï~õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  ¥¹ô }ö²Ðþ

‘ù³}õ - ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$ …Ñ̄ }́ ‘Ý~ÈÒ šé|í {í }¥ï¯$¬ ®øð)¼ùý̄
À~®Üþ($ |‰é|ã 21 ‘ëÙáº:)®û ©Ê ( 08712088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  }à†³ îÑ’Åÿ̄

‘ù³}õ-…μ²ä³}û À¯²$ îý̄}õ ‰ý³ö´$ }…’̄}ÿ …ë÷}²ÜýÉ³üú$ÜýÉ³üú ¼ï~êþ

‰é|ã 62  ‘ëÙô: 8-19374222 Ø~àº: 09374222

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  }…÷}ê¦¹ô ²}îýô Ø³

‘ù³}õ - îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ …ë÷}² …ýùÝþ$ ¬ ®øð$ ¼ï~²û2
‘ëÙô: 9- 02373788 Ø~àº: 19183788

moc.nari-cinilc@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³}î“ }êú î¦ï¯ òý~

¼ý³}́- àýë÷î’³ 82 š~®û ¼ý³}́ …ú î³ö®¼“$ ‘ëÙô:24732623-170
Ø~àº:44122623-170®Ø’³ ‘ù³}õ:17781022-21425022

î̄ü³ Ð~îì : {Ü~ÿ  ¥ïý̄ šé|êþ

 ‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$…ýô ö´²}– ö…ª~²̧“$…³Ÿ òåýô {́}®ÿ$
È†Ýú2$ ö}¥¯6 ã Œ:6315161861 ‘ëÙô :53324-61555588

Ø~àº:66255588

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄}ê†³´ î›±ö̂

‘ù³}õ -¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ¼ùý̄ Üó̄ÿ Ô³…þ$‰é|ã421$
È†Ýú1$ö}¥¯1 ‘ëÙóáº:45778

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ¥¹ýôÀ~ê¦þ }Àì

‘ù³}õ - ¬ ÌÙ³$¬ Ø³ ǖ }Ø½~²$…ô …¹“ ò÷²$‰éã34$È†Ýú3

‘ëÙô:9-75152922 Ø~àº:21056222 à̄ ‰¹’þ:1199689191

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ò~À³ ®}‚þ

‘ù³}õ- ¬ ¼ý³}́ šó÷…þ$ ¬ ²Ä÷}õ$ ¼ï~²û9

‘ëÙô:65018 ö80853088  Ø~àº: 57584088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷®  ² Ä~  ²ö¥þ

‘ù³}õ - ¬ öêýÑÁ³$ ò³̧ý̄û …ú öòâ$ šó‡ î›’ïÒ
©÷²¼ý̄$‰é|ã2352$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯3 ‘ëÙô: 49634

Ø~àº:45297688 moc.ocbbr.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$²ö…³öÿ à÷¡ú23$‰é|ã2042$ È†Ýú
¸÷ñ   ‘ëÙáº:48258068-72208888 à~²©~òú:5-44828656

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ý̄² Ðëþ ¼~û Ðëþ

¼ý³}́ - Àó̄öß ‰¹’þ 578-56317    ‘ëÙô: 29632623-170

 Ø~àº: 58632623-170    51-41143388-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯š÷}®È~ø†~́

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$…Ñ̄ }̧́ú ²}û ü~̧³$ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ$‰éã923$ ö}¥¯01$
È†Ýú2  ‘ëÙô:23679322   Ø~àº:13679322   à̄‰¹’þ:3633899791

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²̧÷í ́}²Ðý~õ

‘ù³}õ-‘ù³}òŠ~²»$¬ öØ~®}² ¼³Üþ$…ýô ¬ 531ö731$ ‰é|ã 644

à̄‰¹’þ:4837486561 ‘ëÙô:22538777-27862277
Ø~àº:14952377moc.imehcmarhahs.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³î~̧þ

 ‘ù³}õ- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ {‰~®}ò~$ ¼ï~²û 92

 ‘ëÙô:1-04343588-55433788 Ø~àº:79665788

¸~ü“ }üó’³ò’þ:gro.dnahza.www

î̄ü³  Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô ́î~òþ

   ‘ù³}õ-¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ́üó~êþ Ô³…þ$ ‰é|ã 951$ ̧~©’ï~õ
¸³}‰÷¿   ‘ëÙô:32105788  Ø~àº:46375788

î̄ü³  Ð~îì:{Ü~ÿ }ÀÕ³ ²¥ýïþ

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ̧³}̂$ ‰é|ã 21$È†Ýú3ö}¥¯7
 ‘ëÙô:01140188$ 1-02240188Ø~àº:48051588

moc.notebimihs.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô øó̄ÿ|́}®û

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³}́ ‰~²ã ̧~Ðþ$…ô …¹“ îù³ä~õ$‰é|ã 1$È†Ýú4

 ‘ëÙàº:28914

î̄ü³Ð~îì{Ü~ÿ îù³}õ Ø³Ÿ ‰÷²

à³Ÿ- îù³¼ù³$ …ë÷}² }²ñ$ …ô …¹“ à~Ÿ$ÜÉÑú ̧÷ñ$‰éã21$ ö}¥¯ 2
‘ëÙô : 9-23604333-620 à̄‰¹’þ: 5675375813

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹óþ

 ‘ù³}õ-‘ù³}òŠ~²»$¬š½ó÷}²û$ ¬ }¥¹~õ$ …ýô ¬ ¼³üÚ ö ¼ùý̄
Ðëýª~òþ$‰é|ã84 È†Ýú ̧÷ñ$ö}¥¯5 ‘ëÙáº:9-86334177-

16802177  øï³}û:26118312190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¸ý̄ ø~ ®ÿ }ÐÍð îó¾

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ü~®ä~² }î~ñ$¬ î³®́}²}õ$¬ }…³}øýïþ$…³Ÿ }ê÷ò̄$È†Ýú 6¼ï~êþ$
ö}¥¯106   à̄‰¹’þ:6598373641 moc.oc-ximorp.www
‘ëÙô:13188344-81288344-86488344 Ø~àº:31759244

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ü÷̧Ùþ

 ¼ý³}́-Àó̄öß ‰¹’þ7661-54317 ‘ëÙô:00292623-170
Ø~àº:58632623-170     51-41143388-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ î¦ï¯ ø÷¼óåþ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ }ê÷ò̄$¬ ̧þö ‰ó›ð$¼ï~²û 31 È†Ýú2

‘ëÙô:4-18887688   Ø~àº:48887688 à̄‰¹’þ:3144186151

Ø³}ö²®û ø~ÿ
¼ýïý~üþ ̧~©’ï~õ

ò~îýá~²}õ

 

àëýóýâ ̧~©’ï~òþ}ü³}õ

Ø~²»

 ¼ýïý~üþ …’ô ‰~»

{…~® ä³}õ

àýïý~ ò½~õ

 Ø~²» }ü³}õ

²´üô …’ô …³‘³

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

 ²´üô ̧~́}õ Ø~²»

¼÷²ê÷í }ü³}õ

È³}¥~õ …’ô
‰̄ǖ}²

Ø~‘§ ò~ñ{̧ý~)Ø~ò~(
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î›’†þ }¥ï¯ öò̄

‘ù³}õ-îý̄}õ öòâ$¬ öòâ$à÷ÿ êýëþ$‰é|ã1$È†Ýú 2$ö}¥¯6

‘ëÙô:31-01909788 Ø~àº:45479788
moc.eimehcdnav.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ À~®ß Üëï†³ ®´Ø÷êþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$…ë÷}² ®²ü~$¬ î÷Ÿ$¬ Ð¹å³ÿ Ô³…þ$‰é|ã13

‘ëÙô:68178088-19178088 Ø~àº:85339088
à̄ ‰¹’þ:3616796641

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }ü÷…þ

‘ù³}õ- ¬ }òÝé̂ $ ¬ ò›~” }êùþ$ à÷¡ú î³}Ôú$ ¼ï~²û2$ È†Ýú5

à̄‰¹’þ:6395669951 ‘ëÙáº:13398
ri.ocpac.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ È~Üý~õ       

¼~ø³ö®- ¼ù³ ÀóÑ’þ$ ¬ ‰·öø¾$…ë÷ã2$ à̄ ‰¹’þ:8899494163
‘ëÙô: 9-82211523-320 Ø~àº:66411523-320 

moc.zefahomduorhahs.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ý̄² À~®Üþ ‰÷²

‘ù³}õ$ ¬ {́}®ÿ$ ¬ ò÷Øé¨$ …ô …¹“ …óÙ½ú$ ‰éã 21$ ö}¥¯7    

‘ëÙáº:8-74067566

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ }öü¹þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$…ë÷}² ®²ü~$¬ îÉù³ÿ ¼ï~êþ$ à÷¡ú Ðý¹þ ‰÷²$
‰éã32$   ‘ëÙô:10008688  Ø~àº:57589688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ¼áý‡

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ À~®Üýú$ ¬ }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ ò³̧ý̄û …ú …ë÷}² î³®́}²}õ$
î›’ïÒ òåýôA$ È†Ýú2$ ö}¥¯3ö4 ‘ëÙô:85150244 -73350244-

94450244   Ø~àº:38994244  ri.ocatnap@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ ®²©½~õ

‘ù³}õ- îý̄}õ Ø³®ö̧þ$ ¬ ‰~²»$ ‰éã78$ È†Ýú3$ö}¥¯9
à̄‰¹’þ:533691311   ‘ëÙô:39975766    Ø~àº:00183766

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ø¯}ü’þ ö²àý~òþ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$ …~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$¬ 23$ ‰é|ã1$ ö}¥¯2
‘ëÙô:93049788-18460288Ø~àº:73427888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¼ý†~òþ

‘ù³}õ-îý̄}õ ²̧~ê“$¬ Ø³š~ñ$¬ ¼ùý̄…³}®²}õ …~Ü³ÿ$à÷¡ú ¥¹ýô
À~ê¦þ$ ‰éã04$ È†Ýú 2Ô³…þ  ‘ëÙô: 14140277-76544477

Ø~àº:84657798   moc.notebara.www

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü³Ÿ {Ø’~…þ

‘ù³}õ-}¥ï¯{…~® î¹’÷Øþ$ ¥¹ô {…~® ©~êÁú$ }ò’ù~ÿ à÷ÿ }Ø¹³}õ $ ¬ }¥¹~òþ ²}®$
001î’³ …Ñ¯ }́ …ë÷}² Øýë÷²   à̄‰¹’þ:7636594861‘ëÙô:6-08929256

Ø~àº:78258356   moc.traphcetosi@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îó÷¡ù³ ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧’~²©~õ$ …³ß {ê¹’÷ñ$ ò†¾ ¬ šù~òþ ò¹‡$ ‰éã1$
ö}¥¯24$È†Ýú Ø÷Ü~òþ …~òâ îë“   ‘ëÙô: 05118244   Ø~àº:94118244

moc.revocnoteb.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ Ǖ»

‘ù³}õ-  š~®û ̧~öû$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¡ù~² ®}òåú$¬81$‰éã06

 ‘ëÙàº:85864255

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ²‚ýº î¦ï¯ü~õ

‘ù³}õ -  …ë÷}² ¼ù³}õ$ …ýô îý̄}õ }öí ö ®öñ$ ‰éã 721$ ̧~©’ï~õ
î~ø~õ$ È†Ýú 3$ ö}¥¯22 ‘ëÙô:33-23425344 Ø~àº:29525344

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ ®êá¾ }îë½þ

à³Ÿ-…ë÷}² È~êÝ~òþ šó÷…þ$ò³̧ý̄û …ú øÙ“ ‘ý³$ ò†¾ èêú5$̧~©’ï~õ
‰~̧~²ä~®$ö}¥¯802  à̄‰¹’þ: 5789193313    

‘ëÙô: 78811723- 620   Ø~àº: 29171723- 620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ‘Ýþ }¥ïÿ̄

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$ ̧ú ²}û È~êÝ~òþ$ ¬ ©÷}šú òÁý³$ ‰é|ã082$ ö}¥¯2

‘ëÙô:16460577-77560577 Ø~àº:78293577
moc.srapgnida.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …½ý³ÿ

¼ù³ü~²- îé²®$ÀÙ~ ®¼“$…Ñ̄ }́ îý̄}õ ò†þ }à³ñ$ò³̧ý̄û …ú { ‘½ó½~òþ
à̄‰¹’þ:5999534613 moc.tsalpnoteb.www 

‘ëÙàº:009-008-006-005-00432456

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ̧ëÉ~òþ ò¹‡

à³î~õ-  }…’̄}ÿ š~®û š÷‰~²$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ üâ$ …ë÷}² }Ø³}–$ ¬ 6$
¸ï“ ¡‹$ ®²̂ ®öñ$à̄‰¹’þ: 6168615367

‘ëÙô:6-46614233 -430  -05144233

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ   ̧Ñý̄ ̧~́ä~²ü~õ

‘ù³}õ-àýë÷î’³53š~®û ©~ö²}õ$¼ù³ã ÀóÑ’þ Ð†~» {…~®
‘ëÙáº:71282463-91282463-25537822-41287822

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }üï~õ Ôé|îþ òýá¢ú

‘ù³}õ-…μ²ä³}û øï“ Ô³̂$‰÷òâ$¬ ̧³®}² šóåì$…ýô ©ý~…~õ
¸Ñý̄ÿòý~ ö ¥ý̄²ÿ îÝ̄ñ$ ‰éã61$ È†Ýú2$ ö}¥¯4

‘ëÙáº:001055444-62326444-26481644  moc.notebcinilc.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ̧ëýï~òþ

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ ¼ù³}õ$ ¬ ‰~êýâ }öí$ ò†¾ à÷¡ú …óÙ½ú ¼³Üþ$
‰éã1$ È†Ýú4$ ö}¥¯ 61    ‘ëÙô:|4-00636344  Ø~àº:|30636344

oc.ocrekaw.www

öò̄¼ýïþ¸~©’ï~õ

¼÷î†³ç ‰~²»

¼~ø³ö® î¦~ØÎ
 

…’ô ¼ýïþ ̧~́û

‰÷ü~ ò÷üô …’ô
}ü³}òý~õ )‰ó’~(  

î÷}® îùó̄¸þ ‘ý÷}

}Øμöõ …’ô àýïý~

{²} …’ô }²öò̄

}ü¹’~ ‘¦áýð ‰~²”

…’ô à~ö²

{‘³ö‰~” ¼ýïþ

{²üó~ ‰ëýï³

‰~ü~ …’ô à~²òýá÷

 }®üóæ|¼ýïþ‰~²»

…’ô ‰é“̧

¸Ùý̄ …~ñ à³î~òý~õ

 {²ü~ ¼ýïþ

Ðï³}õ ¼ýïþ

àëýóýâ Øóþ ö
‘ªÁÁþ …’ô

¼ýïþ …’ô ‰~ǖ}²
‰~̧~²ä~®
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô ÀÑ÷®ÿ

‘ù³}õ  ̧’~²©~õ$ ò†¾ ©ý~…~õ À¦³}üþ$ ̧~©’ï~õ š÷}òú$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯ 4‘ëÙô: 47745244  Ø~àº: 87035244

 ri.oc-csm.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }À~òë÷

òÍ³{…~®-¼ù³ã ÀóÑ’þ ̧Šù³$ ¬ Ø³ö²®üô$à~²©~òú …³}́üô …’ô ¼ýïþ$    

‘ëÙô:25625466-24625466  Øáº:88730466
ri.ocnizrab.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î³‘Åþ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ ¡ù~²²}û ̧³ö$ à÷¡ú {²ü~$ ‰éã1$ Ë2$ö}¥¯3$
à̄‰¹’þ:1776318991    ‘ëÙô:|63048022  Ø~àº: 17837022

     ri.oc.ysp.www    moc.oohay@atkey_nazassidraP 

    

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ö¥ý̄ ²Ä~ îù’̄ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² {ü“ }êú à~¼~òþ$…ë÷}² ‰·öøó̄û$…Ñ̄ }́ è|êú$‰é|ã42$
‘ëÙáº:27854   dnal.cci.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ²š~üþ Ü~̧ð Ü½éÜþ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$}̧’~® ¥¹ô …ó~¼ï~êþ$…~è‘³ }́¸ú ²}û ‰ý~êú$ò†¾
Ðý÷Äþ$‰éã418$ ö}¥¯7$ ‘ëÙô: 4-37613322- 17613322

Ø~àº: 96513322

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ®}ö® îý³´}üþ ̧³ö¼â

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ À~®Üýú$ ̧~©’ï~õ Èé$ È†Ýú5$ ö}¥¯3
‘ëÙô:05416044    ‘ëÙàº: 59705944     

moc.granotebara.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥¹~õ ‘÷êëþ

}ÀÙù~õ- ¼ù³ã ÀóÑ’þ ®öê“ {…~®$ ©ý~…~õ ÐÉ~²31$ }ò’ù~ÿ ©ý~…~õ$
à÷¡ú ̧ï“ ²}̧“$ à̄‰¹’þ:6987661438  ‘ëÙô:71-51602059-

130  9-80602059-130
Ø~àº:20837798moc.imihsnayon@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¼~û ¥¹ýô ®̧’›³®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧ïýú$ …Ñ¯ }́ ‘Ý~ÈÒ îÙ’§$ ̧~©’ï~õ ¼ï~²û 701$ È†Ýú 6$
à̄‰¹’þ: 3366671851$ Àó̄öß ‰¹’þ: 551-51751

‘ëÙô:05-94552388 òï~…³:73472888  moc.citri.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ²¼ý̄ÿ

š~®û ¼ù³ü~²$ò³̧ý̄û …ú øÙ“ š÷ÿ$šó‡ òï~üó̄äþ ̧~üŠ~$
à̄‰¹’þ:4871131573

‘ëÙô:02400864  Ø~àº:01400864  moc.noteblivic.www i 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î÷̧÷ÿ ‘ùý³ÿ

}ÀÙù~õ- äëμ}² ¼ï~êþ$à÷¡ú Ü~Äþ Ð¹å³$à÷¡ú Ø³ö²®üô$…ô …¹“
¼›~Ðþ$‰é|ã64$à̄‰¹’þ:1388678518

‘ëÙô:19438623-13268623-14458623-130-50567044

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²̧÷í À~ê¦þ

¼ý³}́-ÜÁ³}ê̄¼“$ ¡ù~² ²}û ́²ä³ÿ$ Ðï~²” ¼ù³²}́$
à̄‰¹’þ:6353573917  ‘ëÙáº:06326263-56326263-170

ri.ocssrp.www     moc.oohay@ssrorhsep

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùó~ñ }¥ïÿ̄

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ ‘ù³}òŠ~²»$ ¬ š½ó÷}²û$ ‰é921$ È†Ýú ®öñ

à̄‰¹’þ: 7135595561 moc.huorgcim.www

‘ëÙô: 5-15804777-40214777

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ¥¹÷õ ò·}®ü~õ

©÷´̧’~õ$ {…~®}õ$ ¬ ́ò̄)È~êÝ~òþ($ ²ö…³öÿ {…Ù~$ ̧~©’ï~õ ¶üá~ö}$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯3 ‘ëÙô: 25562235-160 ‘ëÙáº:9-68682235-160

 moc.avakihz.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ š†~² ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ-…~́}² {øô ¼~®{…~®$…ë÷}² î̄}‚ô$  ²ö…ú ²öÿ …~òâ ̧Šú$î›’ïÒ
¥¯}®ÿ$‰éã2 ö3    ‘ëÙáº:20758766-94458766

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ²ò›†³Ø³

Üμöüô-®}ò½å~û {́}® }̧éîþ$ …ë÷}² ®}ò½›÷ î³àμ ²¼¯ ö}¥¯ø~ÿ Øô{ö²
   ‘ëÙô: 00618633-820$ 17853244- 620

moc.nirulobaimiknuglin.www 

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥~î̄ }ÐÍð îó¾

à³Ÿ - î~ø¯¼“$  ̧ú ²}û ̧³®}² {…~®$ }ò’ù~ÿ à÷¡ú {¶ò̄$ à̄‰¹’þ:
9795589813  ‘ëÙáº: 78861373 - 620

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô à³üïþ

à³Ÿ - …ë÷}² …ù½’þ$ …ýô ®øÝ~õ öüéÿ ®öñ ö îý~õ š~®û$ ̧~©’ï~õ
‘ªÁÁþ }ê†³´$ …ë÷ãB $Ë 7$ ö}¥¯02  ‘ëÙô: 5- 14702433-620

moc.narixetas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ̧Š~̧þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$Ðéîú šó÷…þ$‰éã08$È†Ýú }öí

‘ëÙáº:19245362        moc.oc-zasheb.www  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ÐÍï~Ø³

à~²©~òú: àýë÷î’³ 41 }‘÷…~õ ¼ý³}́$ }ÀÙù~õ$ …~šå~û$ …Ñ̄ }́ }ò†~² ®}²öüþ

‘ëÙô: 81-51150623-170Øáº:22150623-170
ri.anadapaortep.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ¼ù~®ÿ Ø³

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$¬ ÌÙ³$¬ {Ü~́}®û Ø³®$ ¬ ‰~́®øð$ ‰éã 04$ö}¥¯7$
‰~²̧ï~õ ¼ýïþ    ‘ëÙô:19650762-81957   Ø~àº:05705222

moc.narixaiboc.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~®ÿ ¡ý’å³

‘ù³}õ-Àý~® ¼ý³}́ÿ ¼ï~í$ ¥¹ýô {…~®$ îý̄}õ ¥¹ýô {…~®$ ̧~©’ï~õ
îù̄ÿ$ È†Ýú ̧÷ñ$ ‰·öø½å~û ²òæ ö ́²üô }ü³}õ-ö}¥¯71    

‘ëÙáº: 79631962   ri.ximurts.www     moc.buoclad.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯²Ä~ î³}®©÷}û

‘ù³}õ-îý̄}õ ‰÷òâ$ ̧~©’ï~õ ¼ý½ú }ÿ$ È†Ýú ¡ù~²ñ$ ö}¥¯41$
à̄‰¹’þ:3355776741‘ëÙô: 68006444-14006444               

 ‘ëÙô à~²©~òú: 88833-680

¼³à“ î†’á³}õ
ÀóÑ“ ¼ýïþ

…³}́üô …’ô ¼ýïþ

 ‰³®üº ̧~́}õ üá’~

¸~²öŸ ¼ýïþ ‰~²̧ú

{²ü~ …’ô }²ç

ò÷ü~õ ¼ýïþ

‘÷̧Ñú ̧~©’~² î¦ýÊ

¸ý÷üì …’ô

Ø³}́ ¼ýïþ

 ‰ý½³ö ²}û ÀóÑ“ ̧~¥ì

 î÷}® îùó̄þ̧ }üïô …’ô

¼³à“ ́²ê÷

òýëå÷õ àýïý~ÿ
…ë÷²üô

‰~ü~ …’ô àýïý~

{ê’ýô ‘›~²”

…ù¹~́}õ

‰’³ö {‰~®}ò~ {²}́ ‰~²»

©~òú ̧~́ÿ ‰~²̧ï~õ ̧~́û

 …¹Š~² …’ô }ü³}òý~õ ø÷¼ïó̄

{²öò̄ ¼ýïþ ø÷²ö¿
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ̧ëýï~òþ î÷ǖ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ̧’~²ÿ šó÷̂$‰éã09 $ö}¥¯ 2ö7

à̄‰¹’þ:3446693741  ‘ëÙô:6-59506944 Ø~àº:37634044

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù³¼~® ‰÷ü~

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®}®î~õ$ äì }Ø½~õ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 41$ ‰éã
9$ à̄‰¹’þ:1715879641   ‘ëÙô: 82807388

Ø~àº: 66577388    moc.akis.nri.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ Øá÷²ÿ

‘ù³}õ-îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ ‘÷¥ý̄$à÷¡ú ò~®²$‰é|ã üâ$

 ‘ëÙô:69581966 Ø~àº:33614966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» îóÁ÷²ü~õ

‘ù³}õ- ¡ù~² ²}û Ø³î~òýú$ò~²ò›¹’~õ øÙ’ð$̧~©’ï~õ ‰~²ã ̧ó’³$Ë61$
à̄‰¹’þ:3593167591 ‘ëÙô:4-29892204   Ø~àº:59892204

moc.ahzaorref.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~®ÿ ¡ý’å³

‘ù³}õ- Àý~® ¼ý³}́ÿ ¼ï~í$ ¥¹ýô {…~®$ îý̄}õ ¥¹ýô {…~®$ ̧~©’ï~õ
îù̄ÿ$ È†Ýú ̧÷ñ$ ‰·öø½å~û ²òæ ö ²´üô }ü³}õ$ ö}¥¯71

‘ëÙáº: 79631962     ri.ximurts.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù³¼~® ‰÷ü~

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®}®î~õ$ äì }Ø½~õ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 41$ ‰éã
9$ à̄‰¹’þ:1715879641   ‘ëÙô: 82807388

Ø~àº: 66577388    moc.akis.nri.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ àýù~õ À¯üÝþ

}ÀÙù~õ-¬ }²…~̂ $̧~©’ï~õ ²´ Ü³îμ$ È†Ýú2

‘ëÙáº:60821663-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ®}öö® À~®ß ‰÷²

‘ù³}õ-š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$ò³̧ý̄û …ú }à†~‘~õ$…ýïú 5$à÷¡ú Àë§
‰³ö²$‰é|ã4$ö}¥¯üâ Ô³…þ ‘ëÙáº:83634644-14874644

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î³‘Åþ ¼~û î¦ïÿ̄

‘ù³}õ- îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ òÁ³” ¼³Üþ$²ö…³öÿ ®}ò½á¯û
‰³̧’~²ÿ$‰éã622ö}¥¯ 204 à̄‰¹’þ:1484379141

‘ëÙáº:81386566-57680966

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$²ö…³öÿ à÷¡ú23$‰é|ã2042$ È†Ýú
¸÷ñ   ‘ëÙáº:48258068-72208888 à~²©~òú:5-44828656

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ îó÷¡ù³ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ$ î³´®}²}õ$…ýô }ü`~² ö {²ü~Ø³$̧~©’ï~õ }Ü’Á~® ò÷üô$
‰éã241$È†Ýú1$à̄‰¹’þ:1745464641

 ‘ëÙô:00031645 Ø~àº:05231645
 moc.liamg@ocgsn.ofni:liam-E

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü³Ÿ {Ø’~…þ

‘ù³}õ-}¥ï¯{…~® î¹’÷Øþ$ ¥¹ô {…~® ©~êÁú$ }ò’ù~ÿ à÷ÿ }Ø¹³}õ $ ¬
}¥¹~òþ ²}®-001î’³ …Ñ̄ }́ …ë÷}² Øýë÷²  à̄‰¹’þ:6658913133

‘ëÙáº:6-08258356    moc.ochcetosi@ofni

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦¹ô àý~ î¦ïÿ̄

²¼“-…ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$ò†¾ à÷¡ú ®øð$Ðï~²” ‰̄²$ ö}¥¯ø~ÿ
11ö21   ‘ëÙô:91003733-310

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }î›¯

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ¬ öø~…þ$ …ýô 81ö91àý~õ {…~®

‘ëÙô:76748333-160    ‘ëÙáº:31638333-160  
MOC.XETALNOTEB.WWW 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ̧ëÉ~òþ ò¹‡

à³î~õ-  }…’̄}ÿ š~®û š÷‰~²$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ üâ$ …ë÷}² }Ø³}–$ ¬ 6$
¸ï“ ¡‹$ ®²̂ ®öñ$à̄‰¹’þ: 6168615367

‘ëÙô:6-46614233 -430  -05144233

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯š÷}®È~ø†~́

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$…Ñ̄ }̧́ú ²}û ü~̧³$ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ$‰éã923$ ö}¥¯01$
È†Ýú2 ‘ëÙô:23679322   Ø~àº:13679322

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ¥¹÷õ ò·}®ü~õ

©÷´̧’~õ$ {…~®}õ$ ¬ ́ò̄)È~êÝ~òþ($ ²ö…³öÿ {…Ù~$ ̧~©’ï~õ ¶üá~ö}$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯3 ‘ëÙô: 25562235-160 ‘ëÙáº:9-68682235-160

 moc.avakihz.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰éã8$ ö}¥¯ 5

 à̄‰¹’þ:6937564141   ‘ëÙáº:03100462 ri.noetif.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ }¼á†÷̧þ

‘ù³}õ-šù~õ {²}$¬ }¼â ¼ù³$ ¬ 72)Ǖ» îý³¥ý̄²ÿ($ ‰éã 76$
ö}¥¯2 ‘ëÙô:57313388-70113388Øáº:07317798

 ri.thkasoeG .www 

…³̧~ñ {²®üô

¸ýá~ ‰~²̧ý~õ

}Ø³ò̄ ‘÷̧á~

Àó~üÒ Ø³ö {êý~¶ }ü³}õ

…¹Š~² …’ô }ü³}òý~õ
ø÷¼ïó̄

¸ýá~ ‰~²̧ý~õ

‰~ǖ}²̧~©“ {‰~®}ò~

…ùýô à~ö}õ ‰~²»

®ñ {̂ …ó̄

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

ò÷{ö²}õ ÀóÑ“
‰~®{̂

}ü¹’~ ‘¦áýð ‰~²”

‰~ü~¶üâ

ä³öû Øóþ ö îÝ~öñ
¸~́ÿ …’ô è‘áº

¸Ùý̄ …~ñ à³î~òý~õ

 {²ü~ ¼ýïþ

îÝ~öñ ̧~́}õ …’ô }²öò̄

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ òÑï’þ îëâ    

ä³ä~õ-|¼ù³ã ÀóÑ’þ {ß Üé$Ø~́3$}ò’ù~ÿ Ø~́3$ ã Œ:9139611394
 ‘ëÙô: 3633543-92633543-710 Ø~àº:03633543-710

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ¥¹÷õ ò·}®ü~õ

©÷´̧’~õ$ {…~®}õ$ ¬ ́ò̄)È~êÝ~òþ($ ²ö…³öÿ {…Ù~$ ̧~©’ï~õ ¶üá~ö}$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯3 ‘ëÙô: 25562235-160 ‘ëÙáº:9-68682235-160

 moc.avakihz.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® …ýå¯êþ

‘ù³}õ-¬ öüé|$ ¬ ̧Šó̄$ ‰é|ã54$ È†Ýú1ö2$  à̄‰¹’þ:1187188951

 ‘ëÙô:07351988-73351988 Ø~àº:24251988

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ®}²ü÷¿ ¼ý³ÿ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ }̧’~® îÉù³ÿ$ ¬ îý³Ðï~®$ ¼ï~²û 33

‘ëÙô:08415788$ Ø~àº: 81793788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²̧÷í ́}²Ðý~õ

‘ù³}õ-‘ù³}òŠ~²»$¬ öØ~®}² ¼³Üþ$…ýô ©ý~…~õ 531ö731$ ‰éã644

à̄‰¹’þ:4837486561 ‘ëÙô:22538777-27862277
Ø~àº:14952377moc.imehcmarhahs.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿîù̄ÿ •ó~üþ

‘ù³}õ-{‰~®}ò~)©³î½ù³($ ¬ îùó~́$à÷¡ú }ü~́ÿ$¼ï~²û91$ö}¥¯21$
‘ëÙô:7-60471588  Ø~àº:40671588øï³}û:43053822190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ ²ØýÑþ    

‘ù³}õ- …ë÷}² Ø³®ö» Ô³̂$ò†¾ ̧~́î~õ …³ò~îú$‰éã594$Ë }öí$
ö}¥¯3$ ‘ëÙô:00269064-00369064 -00569064

Ø~àº:00769064  à̄‰¹’þ:4646573841

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ }îý³ ̧Š~̧þ ²}®

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$Ðéîú šó÷…þ$‰éã08$È†Ýú }öí

‘ëÙáº:19245362        moc.oc-zasheb.www  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ äë½óþ

à³Ÿ- ‰ì Ø³®üº$ ‰½“ î’³ö$ îý̄}õ …óÙ½ú$…ô …¹“ ́ò†Þ$̧~©’ï~õ
}Ü~Üý~$ ö}¥¯1   ‘ëÙô: 89010663-620    ‘ëÙáº: 28552823-620    

 moc.mafdidah.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {ǖüô ®²ä~øþ

‘ù³}õ- }êùýú$ ¬ î³üð ¼³Üþ$ ¼ï~²û 06$ È†Ýú4$ ö}¥¯11

 à̄‰¹’þ:4436694691‘ëÙô: 58285022 - 56850262
Ø~àº:97875022   moc.gnasnoteb.www 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯š÷}®È~ø†~́

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$…Ñ̄ }̧́ú ²}û ü~̧³$ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ$‰éã923$ ö}¥¯01$
È†Ýú2 ‘ëÙô:23679322   Ø~àº:13679322

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$²ö…³öÿ à÷¡ú23$‰é|ã2042$ È†Ýú
¸÷ñ   ‘ëÙáº:48258068-72208888 à~²©~òú:5-44828656

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ …Ý~‚þ

‘ù³}õ- …ë÷}² Ø³®ö» Ô³̂$ò†¾ ̧~́î~õ …³ò~îú$‰éã594$Ë }öí$
ö}¥¯3$ ‘ëÙáº: 002690064-003690064 -005690064

 à̄‰¹’þ:4646573841

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯î¦¹ô ò›Ùþ üμ®ÿ

{®²»: ‘ù³}õ$ …μ²ä³}û ¼ùý̄ ©³}́ÿ$ ¼ù³ã ²}û {øô$ …ë÷}² }Ü~Üý~$ ò†¾
à÷¡ú ²´$ ‰éã 31  ‘ëÙô: 49672744 Øáº: 65649624

 moc.thkasnoteb.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ²ò›†³Ø³

Üμöüô-®}ò½å~û {́}® }̧éîþ$ …ë÷}² ®}ò½›÷ î³àμ ²¼¯ ö}¥¯ø~ÿ Øô{ö²
   ‘ëÙô: 00618633-820$ 17853244- 620

moc.nirulobaimiknuglin.www 

î̄ü³ Ð~îì: | {Ü~ÿî¦ï÷® ©ëýëþ

‘ù³}õ-‘Ý~ÈÒ ¼³üÑ’þ ö àéø¯ö´$…³Ÿ òåýô Üëùâ$È†Ýú5$ö}¥¯55

‘ëÙô:41740662-71740662 Ø~àº:80740662

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à÷•³Ðëþ îóÁ÷²ÿ

àýë÷î’³ 91 {́}® ²}û ‘ù³}õ- ̧~öû$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ‰~̧~²ä~® à~Ìð {…~®
à̄‰¹’þ: 9681714673‘ëÙô:46437565 Ø~àº:65427565

 moc.liamg@tanas.rasok     moc.tanas-rasok.www 

 {²ü~ ¼ýïþ

îÝ~öñ ̧~́}õ …’ô }²öò̄

…’ô ̧ª“ {²ü~õ

 {²îé|”

…’ô ‰ëýï³ …³ò~

®ö²ö¡ð ©~ö²îý~òú

…ù¹~́}õ

¥¯ǖ Ø~ñ ÀóÑ“

…’ô ̧óæ ‰ó~ñ

 {²ü~ ¼ýïþ

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

îùó̄¸~õ ‰³ö¶û ø~ÿ àÙ¹~́ÿ

ª̧“ …’ô Ô³̂ ‰~̧~²ä~®

òýëå÷õ àýïý~ÿ
…ë÷²üô

 ‰³ÿ ‰~²»

à÷•³ ÀóÑ“ ‰÷ü~
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Ð~üÞ ²È÷…’þ ö ¥³}²‘þ

²òæ$ ‰÷¼¾ ö ²öà¾

Ü~ê‡ ö }®ö}” Ü~ê‡ …ó̄ÿ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ î̄¥“

‘ù³}õ-š~®û ¼ù³ü~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ÀÙ~®¼“$¬ ø½’ð Ô³…þ$…ë÷}²
©³®}®$‰éã831$ à̄‰¹’þ:9793114613

‘ëÙô:81-01093456-Ø~àº:91093456

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³²Ä~ ‘÷àëþ

‘ù³}õ-¡ù~²²}û îé²®$ }…’̄}ÿ ÀÙ~®¼“$ ü÷̧Ú {…~®Ü÷}ñ$ …ë÷}²
¼ùý̄}îýóþ ²}®$¬ òùð Ô³…þ$‰éã 05 à̄ ‰¹’þ:2373514613

‘ëÙáº:00015645

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ Ð†~» ©³îþ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®}®î~õ$ …ë÷}² ®²©’þ$ ò†¾ ¡ù~²²}û
¥~ØÍþ)}²Ô÷}õ(‰éã54$ È†Ýú6$ ö}¥¯31$ à̄‰¹’þ:1008161891    

‘ëÙô:82747322 à~²©~òú: 9-87215563-520

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹~ñ }ê̄üô ́}ø¯ …óý¹þ

à³Ÿ - î~ø¯¼“$ …ë÷}² }î~ñ ©ïýóþ$ ¬ ¼ùý̄ …ý~” )…ë÷² ̧~́ÿ(
‘ëÙáº: 00601373-620$ 00768944-120

 moc.daloopsara.www 

¸³‰³̧“ }ò¹’ý’÷: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¼á³¡þ ́}®û

‘ù³}õ -…ë÷}² à½~ö²´$¬ öÀ~í ¼ý³}́ÿ$à÷¡ú …ùó~ñ$ ‰é|ã 8

 ‘ëÙáº:13637988-11186988-04795988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® òÁý³ Ø~ñ

î³}Ôú- ¬ 84î’³ÿ$îý̄}õ ̧ùó̄$à÷¡ú {Ø~ß$ ‰éã52
à̄‰¹’þ:9366488155 ‘ëÙáº:95221473-140

øï³}û:44201234190

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ́²à÷̂

‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$ ò³̧ý̄û …ú ¼³üÑ’þ$ à÷¡ú ¼ý÷}$ ‰é|ã 3$ ö}¥¯ 9

‘ëÙô: 19571488Ø~àº:17801488

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý³ö» ̧~Ð̄

øï¯}õ-¬ ‰³®üº$¬ ²}̧’þ$ à÷¡ú {²}̧’ú$ ‰éã 88

   ‘ëÙáº:  51-41206283-180

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ}ÀÕ³ îé|́}®û

‘ù³}õ-¬ ®à’³Ø~Èïþ Ô³…þ$¬ ̧ýó̄©“ ¼ï~êþ$ ò†¾ à÷¡ú ©μ}õ$‰é|ã 71
‘ëÙô:70916   à~²©~òú: 4-05839365    Ø~àº:71196566

moc.tsetnoomza.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ

‘ù³}õ| -…ë÷}² à½~ö²´$ ‰~üýô ‘³ }́ Øë¹Éýô šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú ¥›“ ®ö̧“$  ‰é|ã
014$ö}¥¯71 ‘ëÙáº: 19396988- 07456988-43436988

){́î~ü½å~û øïá~² ̧~́î~õ }̧’~ò̄}²® ®² ́îýóú Ø³}ö²®û ø~ÿ …’óþ(

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ àýù~òþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}²}ü³}õ Ø³üïá÷
 ‘ëÙô: 9-06452544-620$ 5-12312822-120

 Ø~àº:05055834-64097798-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄}ê†³´ î›±ö̂

‘ù³}õ -¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ¼ùý̄ Üó̄ÿ Ô³…þ$‰é|ã421$
È†Ýú1$ö}¥¯1 ‘ëÙóáº:45778

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ à~î³}õ î³ü« ‰÷²

 øï¯}õ-¬ îý³´}®û Ð½Ýþ$81 î’³ÿ ̧›~®$‰é|ã23
à̄‰¹’þ:894366615 ‘ëÙô:54212383-77722383-180

  Ø~àº:88822383-180

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ ¼ù³ü÷²

‘ù³}õ-¬ ¥~ØÎ$¬ ²ö®̧³$‰é|ã55 à̄‰¹’þ:3119663951

  ‘ëÙô:4-26373988  Ø~àº:66424988
moc.amzathkas@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êëú À†³ÿ

‘ù³}õ -àýë÷î’³33 š~® û ©~ö²}õ$Ü†ì }́ {î÷¼́å~û à½~ö²ÿ́
¼ùý̄…~øó³ ‘ëÙô:45065463 Ø~àº:35065463

){́î~ü½å~û øïá~² ̧~́î~õ îëþ }̧’~ò̄}²®(

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³øïó̄ Àïýïþ

‘ù³}õ-}ò’ù~ÿ }‘÷…~õ }î~ñ Ðëþ$¬ ¼ùý̄ î̄òþ$à÷¡ú ̧~î~õ$‰é|ã2$
‘ëÙáº:4ö28591822 -16502877-79037

moc.liamg@amzathsehk

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ À¯²ÿ

‘ù³}õ-àýë÷î’³5š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$ …Ñ̄ }́ ̧ú ²}û ¼ý½ú îýó~$ò†¾
©ý~…~õ ̧÷ñ   ‘ëÙô: 5162684 Ø~àº:3162684

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ Ø³©μ}®

Üμöüô-©ý~…~õ ò~®²ÿ ¼ï~êþ$ }ò’ù~ÿ ©ý~…~õ ²̧~ê“$ ²ö…³öÿ øó³̧’~õ
¡ï³}õ$ ‰éã 512‘ëÙô: 01106333-820 Ø~àº: 83903333-820

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~  }à†³ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ‰ý³öÿ́$ ‰éã016$ ö}¥¯4   ‘ëÙô: 78765233
Ø~àº:36768798    moc.ochzan@ofni

moc.ochzan.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ-à~²ä³ ¼ï~êþ$…~è‘³}́ šéí {í }¥ï¯$¼ï~²û4641

à̄ ‰¹’þ:1895599341  ‘ëÙô: 06970088-06662088-000036414
Ø~àº:02452088

î̄ü³àì: {Ü~ÿ  Ðëý³Ä~  ¡³}Ôþ

à³î~ò½~û-¬ ¼ùý̄ }î›¯ü~õ$ îÝ~…ì üå~õ öü·û$̧~©’ï~õ }®}²û ²}û
ö¼ù³̧~́ÿ ‘ëÙô: 7-64583283-380Ø~àº: 24783283-380

Øý̄}² Ø÷è®

}ò¹’ý’÷îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ
®}ò½á¯û Øóþ

{́î~ü½å~û àó’³í
àýÙý“ î~²}öü~

 …~́²» Øóþ ¶‚÷‘áóýâ ö

îÝ~öî“ îÁ~ê§

‘~²}…’ô

{́î÷õ ̧~́ î†ó~

‰~à̄¼“ …’ô

}ü³}õ Ø³üïá÷

{…~® ä³}õ

¸ýó~̂ Ô³̂

¸~©“ {́î~

‘ýÕ~̂

©½“ {́î~

{…~® àýÙý“ ‰~²»

‘³}́ î¦÷²

  {́î~ü½å~û Øóþ

 îá~òýâ ©~ã
ö´}²” ²}û ö ¼ù³̧~́ÿ

{́î~ü½å~û Øóþ îá~òýâ

©~ã  }̧’~õ à³î~ò½~û
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àó’³í àýÙý“ ö {́î~ü½å~û



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³àì: {Ü~ÿ  Ðëþ à³üïþ …ó~üþ      

à³î~õ-…μ²ä³}û }î~ñ$ šó‡ ‰ï‹ ä~́   Àó̄öß ‰¹’þ: 431-57167    

‘ëÙô: 7-40053233-430 Ø~àº:04001233-430

î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ð†̄}êÕÙ÷² ‘ïó̄}òþ    

  ́}ø¯}õ- îý̄}õ }î~ñ Ðëþ$ …ë÷}²®}ò½å~û$ò³̧ý̄û…ú̧ú²}û®}ò¾$
Àó̄öß‰¹’þ:34153189                 ‘ëÙô:6-50394433-450

Ø~àº: 07614433-450

 î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Ü~̧ïþ

…÷¼ù³- …ë÷}² ̧Šù†̄ Ü³òþ$ ò³̧ý̄û …ú Ü³}²ä~û ‰ëýº ²}û

‘ëÙô:3-25644433-770 Ø~àº:70834433-770

î̄ü³àì: {Ü~ÿ î¦¹ô }üμ® ü~²

à³Ÿ- ÐÍýïýú$ îý̄}õ È~êÝ~òþ$ È~êÝ~òþ ¼ï~êþ$ à÷¡ú îýªâ$ ‰éã1

Àó̄öß ‰¹’þ:186-535133‘ëÙô: 30090523-59743523-
620   Ø~àº: 54214523-620  

 î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ø³ǖ Èùï~̧†þ

¸óó̄Ÿ-…ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$¬ ®}ò½å~û$²ö…³öÿ ®}ò½å~û à³®̧’~õ$

à̄‰¹’þ:3395377166 ‘ëÙô:8-78402633-780Ø~àº:68402633

î̄ü³ àì: {Ü~ÿ î¦ï¯ à½~ö²´

Üμöüô-|¬ ò÷}̂ ¼ï~êþ$ î›’ïÒ }®}²}” ÄëÒ šó÷…þ ®}ò½å~û {́}®$

 Àó̄öß ‰¹’þ:4884$1$99143  ‘ëÙô: 6$58433333-820
Ø~àº: 05296333-820

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¼ú …ó̄ä~õ

Üð-}…’̄}ÿ š~®û Ǖüð ‘ù³}õ$…ë÷}² ¼ùý̄ ©¯}à³ñ$¬ 4
à̄‰¹’þ:8934118173  ‘ëÙô:8-73034663-520

Ø~àº:04034663 -520 ri.lmst.mq.www

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ Ð†~» …~…~́}®û à÷¡ú Ü~Äþ

‘†³üμ-¡ù~² ²}û }…÷²ü¦~õ$}öí {…~®}òþ î¹áô

‘ëÙô:44087743-04097743-140  Ø~àº:08267743-140

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ }²®ÿ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$ îý̄}õ ²̧~ê“$¬ }̧éñ ‰ó~û$¬ ¼ùý̄ …³}”
î¦ïÿ̄$  ‰éã65$ ̧~©’ï~õ à¹³ÿ$ ö}¥¯üâ

‘ëÙáº:01392277-07292277   moc.liamg@yepkahkm

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ́}ø¯ ‰÷² î¦ïÿ̄

¸óó̄Ÿ-…ë÷}² ‘÷¥ý̄$ò³̧ý̄û …ú î›ïÒ ö²¼́þ }ò’Í~ñ$

 à̄‰¹’þ:4583966166 ‘ëÙáº:38234233-64129233-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ©÷}šú

ä³ä~õ$ ¬ ò÷…ª“$ ò÷…ª“ 51 )îÉù³ÿ šó÷…þ 11($ ‰éã 23

øï³}û: 5223573-1190‘ëÙô:65054123-49825123-710
 moc.oohay@lamohsyamzaoeg:liam-E

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô î¦ïÿ̄ äë¹’~õ

}²®…ýì-îý̄}õ îë“$001 î’³ î~ò̄û …¹ï“ }ü`~²$®̧“ ²}̧“ }öêýô à÷¡ú
‘ëÙô:05701533-540 Ø~àº:2854633-540  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~îâ Øª³}üþ ò·}®

¼ý³}́- …ë÷}² îÉù³ÿ $ò†¾ ¬ äë¢ýô ¼³Üþ$̧ï“ ¡‹ ®²̂
}öí$‰éã6   à̄‰¹’þ:9784875817   ‘ëÙáº: 05912283-170

øï³}û:33789037190      moc.oohay@m011ais

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ üÑÝ÷…þ

¼ý³}́- …~è‘³ }́ ®²ö}́û Ü³{õ$ šó‡ üå~õ öü·û$

 à̄ ‰¹’þ: 5453-786417  Àó̄öß ‰¹’þ:4571-56317
‘ëÙô:2ö14562423-170  Ø~àº:34562423-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ö}¥ÿ̄ ‰÷²‘†³üμÿ

¼ý³}́- îÑ~êþ {…~®$¬ ©ë†~ò~õ$à÷¡ú4$Ø³Ðþ }öí$̧ï“
²}̧“$‰éã4    ‘ëÙô:8-65555263-170  Ø~àº:70027798-

120  à̄‰¹’þ:7458677817

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ®²üº ́}®û

…÷¼ù³- ¬ î̄²»$ ²ö…³öÿ à÷¡ú î³üð7$ ̧~©’ï~õ îùó̄¸~õ î½~ö²
Øó~ö²}õ ‰þ {̧ý~  ‘ëÙáº: 82203533- 90826533-01826533-

770          moc.ectfa.www 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ýô }ò›ð ¼Ñ~Ó

à³î~õ-àýë÷î’³ 2 …μ²ä³}û š÷‰~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$¬ ̧÷̧ô$¼ï~²û 71

‘ëÙô:10083233-430  Ø~àº:20083233-430

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦¹ô ̧ë¦½÷²

‘ù³}õ-…ë÷}² îμ²®}²}õ$¬ ¼ùý̄ }…³}øýïþ$ò†¾ }ê÷ò̄31$
‰é|ã62$ö}¥¯8  ‘ëÙô:58784244-25991244  Ø~àº:59845834

ri.ocrci.www

ò~‚‡ ²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ îù̄ÿ …~Ü³ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧’~²©~õ$ ¬ ¼~®îù³$ à÷¡ú ¼ùý̄Ø³©þ$ ‰éã 7$
à̄‰¹’þ:1775186541‘ëÙáº:63230566 -27413566    

 ri.liamhc@oc.naravamaN 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ š¹ýð

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$¬ …~Ü³©~õ$‰é|ã121$ö}¥¯9

‘ëÙô:34762966-15762966   Ø~àº:60462966

ri.oc.pkb@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö̈ }êëú }ò~²ÿ

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ‘Ý~ÈÒ ®²®¼“ ö äë†³ç ¼³Üþ$ ¬ 86$ ‰éã 952$
ö}¥¯2  ‘ëÙàº: 68873177   

î̄ü³Ð~îì:|{Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Üù³î~òþ

øï¯}õ- ¬ È~êÝ~òþ$ ¬ ¼ùý̄ ò÷}̂ ÀÙ÷ÿ$ à÷¡ú äë¢ýô$ ‰éã4
‘ëÙô: 72391383-180 Øáº:34291383-180
à̄‰¹’þ:168715716    ri.notebmavad.www

{́î~ü½å~û Øóþ îá~òýâ
©~ã  }̧’~õ à³î~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã ̧ý¹’~õ ö

…ë÷¡¹’~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

 ©~ã}̧’~õ …÷¼ù³

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

©~ã }̧’~õ }ê†³´

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

©~ã }̧’~õ à³®̧’~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã }̧’~õ Üμöüô

{́î~ü½å~û Øóþ
îá~òýâ ©~ã Üð

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã {°²…~ü›~ò½³Üþ

î~ò̄ä~² ©~ã ‰þ

²}î~õ ©~ã ‰þ

¶‚÷ {́î~ÿ ¼ï~í

‘³}́ {̂ }²®…ýì

 ̧ý÷}õ ̧~́}õ šó÷̂ {́î~

Øó~ö²}õ ‰þ {̧ý~

…’ô ‰·öø~õ }ü³}òý~õ

ò~ñ {ö²}õ ©~ã ‰þ

…~²}õ ©~ã  ö ‰þ

È³̈ š÷¿ à~ö¿

®ö}ñ …óý~õ ¥~îþ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …¹’~òþ

‘ù³}õ- š³®õ$ ò†¾ ö}êþ ò·}®$ àó~² …³Ÿ }Ø³}$ ‰éã 3$ Ë øïáÚ$
ö}¥¯2$ à̄‰¹’þ:6355379691  moc.yapmocdarheb@ofni 

‘ëÙô:85532482  Ø~àº:95532482

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ šó̄Üþ }Ðé‚þ

‘ù³}õ-¬ {²¿ îù³ ) ¼ù³{²}($ ¬ øª~îó¾ ) }î~ñ îó’Í³($ …ýô 72 ö 92$
‰éã 101  à̄‰¹’þ:1193794441 oc.oohay@dalimnarhet

  ‘ëÙáº:07321088- 69448488  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄²Ä~ ̧ý̄î÷îô    

²¼“- …ë÷}² Üëþ ‰÷²$ ¬ …Ñ“̀$à÷¡ú ¼Ý~üÞ$ ‰éã42$

à̄‰¹’þ:5567393514  ‘ëÙàº:26017533-310
 moc.liamg@dtl.dnahzatK  moc.dnahzatk.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø̄}¥¹ýô Ø³¼ýô

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ©÷²®üô$ ¬ ‘÷¥ý̄4$ ‰éã23$ ö}¥¯2$
à̄‰¹’þ: 38969966441 ‘ëÙàº: 58476588    

 moc.oohay@numza.kahK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥¹~õ àï~êþ

ä³ä~õ- ¬ öêýÑÁ³$ Ð¯}ê“4$ ‰éã 652$ à̄‰¹’þ:4193566194

‘ëÙô:05092223-710      Ø~àº:52474223-710

 moc.oohay@744biS 

²‚º øý~” î̄ü³û:{ Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ¡~ü¢þ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ ¬ ̧ýï÷õ …÷êý÷}²$ ¬ }ê÷ò̄$ à÷¡ú
}…³}øýð ¥¹óþ$ ‰éã91‘ëÙô: 49512844-92152844

Ø~àº:31545844

î̄ü³Ð~îì:©~òð ²}¥ëú Ø’¦þ

Üμöüô-àýë÷î’³ 5  š~®û }êï÷”$¼ýóÝ³- ¬ …ù~²̧’~õ$‰é|ã2

‘ëÙáº:26763433-820

î̄ü³ Ð~îì :{Ü~ÿ Ø³ǖöõ Àë§ ®ö̧“

‘›ùýμ}” }ò̄}́û äý³ÿ ö àó’³í ®ÜýÞ ²È÷…“ ®² î÷}®)xinordyH(

 ‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$‰é|ã4$È†Ýú 2 ö 4

 ‘ëÙô:6-50025966   Ø~àº88660466

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³}ñ ¼³üÙþ Üμöüóþ    

}ÀÙù~õ-©~òú }ÀÙù~õ$ ¬ äëª~òú$ ‰éã 53
à̄‰¹’þ:4476794918‘ëÙáº: 02951443-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ À~®ß ²ö}õ …̄

‘ù³}õ- …ë÷}² î³´®}²}õ$ ¼ù³ã {́î~ü¾$ ®²̂ ¼ï~êþ ¼ù³ã$ î›’ïÒ
¥áï“$ …ë÷ã }îý̄$ È†Ýú ®øð  ‘ëÙô: 68321068-52321068

Ø~àº: 87421068   ri.nazasijan.www 
 moc.oohay@nazasijannima 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð }êó~́ îé´}®û

‘ù³}õ-  ¬ ®à’³ Ø~Èïþ Ô³…þ$ ¬ ̧ýó̄©“ ¼ï~êþ$ ò†¾ à÷¡ú ©μ}õ$
‰éã 71$ ö}¥¯5 ‘ëÙô:70916 moc.balnoomza.www 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÐ†̄}êëú À†³ÿ

‘ù³}õ - ‰~̧¯}²}õ$ ò†¾ ©ý~…~õ …ù~²̧’~õ ¼½ð$ ‰é|ã 2$ ö}¥¯ 1

‘ëÙô: 02624522-83674522 Ø~àº: 02624522

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ǖ}êëú À†³ÿ

‘ù³}õ - ‰~̧¯}²}õ$ ò†¾ ©ý~…~õ …ù~²̧’~õ ¼½ð$ ‰é|ã 2$ ö}¥¯ 1

‘ëÙô: 39962864-02624522-83674522 Ø~àº: 02624522

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ ò†þ ü÷̧Ùý~õ

àï³…ó̄ÿ }ò̄ü½ú-¼ù³ü~²$ …Ñ̄ }́ îý̄}õ îÑ~®õ$Àó~üÒ …’óþ ö ¼óþ ò÷üô
²Äþ {…~®  ‘ëÙáº:5-10095256-16606256

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëþ }ÀÕ³ àýù~òþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}²}ü³}õ Ø³üïá÷

‘ëÙô: 9-06452544-620$ 5-12312822-120 Ø~àº:
05055834-64097798-120  moc.ocemarfnari.www

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ©¯}®}®

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³}́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰éã2181$È†Ýú 4 $ö}¥¯611  ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â ¼~ü¹’ú

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$¬ ‰~à¹’~õ$à÷¡ú ø½’ð$ ‰é|ã42$È†Ýú3
à̄‰¹’þ:3193171351 moc.onannajris.www

 ‘ëÙô:81605788-22514788 Ø~àº:20605788

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ð†~» î÷¥¯ Ø³

…÷¼ù³- …μ²ä³}û ¼ùý̄ ̧Šù†̄ Ü³òþ$ šó‡ ‰~ü~òú î¹~Ø³…³ÿ
à̄‰¹’þ:6643397157moc.oohay@nehs_nirraZ 

‘ëÙô: 60007533- 50007533 -25007533-770
Ø~àº:95007533-770

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ ‘~šýâ

‘ù³}õ-‰³®üº$…Ñ¯ }́ Ø~́11$š~®û ‰³®üº …ú ê÷}̧~õ …μ²ç$…Ñ¯ }́
²ö̧’~ÿ ‰÷²´ò̄$îÑ¯õ …÷²ṍ2$  ‘ëÙáº:16975562-07975562

moc.gninimssk.www

…ù³}® ̧~́}õ  ‰~²̧ú

îùó̄þ̧ È³̈ ö

  ‘¦ÝýÝ~” ̧~́ Ø³ò÷®

à~ö¿ È³̈ {¶ò̄

©~ã {́î÷õ ‘ù³}õ

¶²Û ‰ùóú

Øý̄}² ©~ã {́î~ ‰~²»

îùý~² ä¹’³à~̧Šýô

 ®î~öò̄ ̧~́}õ š÷}õ

î÷̧¹ú ò~šþ ̧~́}õ }îýô

{́î÷õ ̧óœ ®ÜýÞ

 ‘ýÕ~̂
 

}…³}²¼ô

ò÷üô ²Äþ| {…~®

}ü³}õ Ø³üïá÷

…’ô î~üô

î›’ïÒ ²òå¯}òú

ò~ò÷ ò« ̧ý³š~õ

 ́²üô ¼ô

à~ò¹~² ÀóÑ“ À†~
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» ́ò̄

‘ù³}õ-øï“ Ô³̂${́}®ä~õ šó÷̂$…ë÷}² à÷øâ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ ö
}®}²ÿ È÷…þ$…ë÷ã03}®}²ÿ$Ë7$ ö}¥¯2703   ‘ëÙáº:17525064

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ ̧ý¹’~òþ ²̧’ð| {…~®ÿ

  ‘ù³}õ-š~®û ©~ö²}õ)}î~ñ ²Ä~($…Ñ̄ }́ ä³®òú ‘ó†~à÷‚þ$‘Ñïý³ä~û
‘³}ò¹Š÷²”   ‘ëÙáº:80568433-37144663-47276833

à̄‰¹’þ:5935995581moc.octahged@elas

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³¥¹ýô à~¼þ ø~

}̧éî½ù³- ¼ù³ã à~îý÷®}²}õ$ Ø~́2$ …ë÷}² à÷•³$ ‰éã4$ òï~ü½å~û
‘ý³}¶û ®üμí   à̄‰¹’þ: 1417378133  ‘ëÙô: 41-11435255

Ø~àº: 46196255  ®Ø’³ î³àμÿ: 33151222    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô À¯üÞ ‰³ö²-î¦¹ô …̄üÑþ ©³̧ó̄ÿ

¼ù³Ǖ»-îý̄}õ Ǖ»$ ¬ ¡ïô$ ‰éã85$ à̄‰¹’þ:5666914573

‘ëÙô: 80279864 Ø~àº:90279864

 ri.enihcamdradnats.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥óýÚ ò÷²ÿ

}²}ã-¼ù³ ÀóÑ’þ ÜÉ‡$ ©ý~…~õ ‘é¿$ à÷¡ú øï“7$
à̄‰¹’þ:4515599183 ‘ëÙô:38-37-36003143-680

Ø~àº:39003143-680  moc.iezakramnoteb.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ̧ëýð ́}®û Ðëï¯}²ÿ

‘ù³}õ- ¬ îÉù³ÿ$ ¬ îý³Ðï~®$ à÷¡ú ®öñ$ ¼ï~²û 81$ È†Ýú ‰ó›ð

‘ëÙô: 14121588Ø~àº:94364588   moc.atsee.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²¼ý̄ ¼~®î~õ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û šéí {í }¥ï¯$ ²ö…³öÿ ¬ {²¿ îù³$ ò†¾ ¬ 4$ ‰éã
741$ ö}¥¯ 2$à̄‰¹’þ: 9313666441

‘ëÙô: 33911168 Ø~àº:38051068  oc.didas@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³‘Åþ À¯Üþ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û {ü“ }êú ̧Ñý̄ÿ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¡ù~²®}òå~û$ ©ý~…~õ
ø›¯øð )…ë÷}² {øô($ ‰éã 73$ à̄‰¹’þ:64519133

‘ëÙô: 5-49095255 ‘ëÙáº: 5-49095255
 moc.lennutrazba.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® }¼’³ÿ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$‰~üýô ‘³ }́ šéí {í }¥ï¯$à÷¡ú ®öñ$‰éã21
‘ëÙô: 68450088 -15053688-09015388Ø~àº03015388

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿò~À³ ‘³à¾ ®ö´

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ ö¥ý̄ ®̧’å³®ÿ$ à÷ÿ ‘ª~²̧’~õ$ ¼ï~²û 61

‘ëÙô: 96932 Ø~àº: 78467222

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šëýì äì ò†þ

‘ù³}õ-îý̄}õ Ø~Èïþ$ ¬ ¼ùý̄ äïó~ñ$ îý̄}õ ̧ëï~»$ò†¾ ¬1/6$
¼ï~²û 97‘ëÙô: 69042088-55042088 Ø~àº: 92412088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³¼ý̄ Øý³öÿ́

²¼“- …ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$¬ …ù~²}õ$ ò†¾ …ù~²6$‰éàú441

 ‘ëÙô: 50880788-120 17192733-17092733-310

 Ø~àº:78582733-310

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô à÷¼~Ø³

‘ù³}õ- …μ²ä³}û {Ø³üÝ~$ …ë÷}² ̧’~²ÿ$ ¼ï~²û 11$ È†Ýú 4

‘ëÙô: 57887888-52858788-77028788 Ø~àº: 67887888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ …Áý³

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ®à’³ Üó̄ÿ$ à÷¡ú 02$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 5-36166788 - 81756788 Ø~àº: 59086788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }̧ï~Ðýì î¹å³‰÷² È÷̧þ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$ Ø~́5$ ¬ ̧ýï~ÿ }ü³}õ$²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ èêú
à̄‰¹’þ:1173467641 ‘ëÙô: 7-67137588-67958388

Ø~àº: 72958388 ri.ebt@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿø³îμ Ø~îýëþ

‘ù³}õ-¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$ ¬ øÙ’ð$ ¼ï~²û 7

‘ëÙô: 88890088$3-10963388 Ø~àº: 64152088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷®  îÝ̄ñ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ ¼ùý̄ ©¯}îþ$à÷¡ú ¼~®ÿ$‰éã1$
à̄‰¹’þ:6843574991 oc.rinahsom@ofni

‘ëÙô:82198888$42107788  Ø~àº: 47109788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ …ùïô ¥½ï’þ

‘ù³}õ-¬ Ð†~»|‰÷² )‘÷}òý³($ ¼ï~²û 11

‘ëÙô: 37107788 Ø~àº: 02557788

ä³öû  ÀóÑ’þ ®Ü“

‘ý³}¶û ®üμí

}̧’~ò̄}²® î~¼ýô

…’ô î³àμÿ }²}ã

¸óåýô î~¼ýô }ü¹’~

¸¯ǖ Ø³{üó̄ ø÷ò~ñ

}…μ}² ‘÷òì šù~õ

¸~́ü~õ

 îù~̂ Ǖ»

î~ø³öøïá~²}õ

 }ü³}õ ©~ã

‘ù³}õ - …÷̧’ô

à÷…~õ à~ö

  î½~òý³
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ¡ù³{́}®

‘ù³}õ-à³üïª~õ ́ò̄$¬ ̧ó~üþ$¬ ¼ùý̄ ©¯²ÿ$‰éã 02$
‘ëÙáº:00026614   à̄‰¹’þ:1363985851

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  Èù³}¥ï¯‰÷²

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ¬ ́²®¼“ Ô³…þ$ à÷ÿ üμ®}õ$ ¼ï~²û 33

‘ëÙô: 83-63110988 Ø~àº: 93110988

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® ¥~Ÿ ́ö}²

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ Ô³…þ$ò³̧ý̄û …ú šï~êμ}®û$à÷¡ú ‰³öüô$‰é|ã1

‘ëÙô:5-19012966  Ø~àº:03012966    moc.batsiz.ww

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³øóæ Ü~š~²üú

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ ®ö ²}øþ Üëùâ$ …ô …¹“ î³¼ÿ̄$ ‰é|ã2$ È†Ýú øïáÚ
‘ëÙô: 4-15810922 Ø~àº: 26036222 -85810922

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ò~®² ©~àŠ÷²

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ®êŠ±ü³$ ò†¾ ¬6$ ¼ï~²û 22

‘ëÙô: 57120588-36205788$ 4935588$ 59355788
Ø~àº:03864588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¼~®©~̧“

‘ù³}õ- îý̄}õ šù~®$ …μ²ä³}û ¼ùý̄ äïó~ñ$ ¬ ¼ùý̄ ̧~šÿ̄$ ‰é|ã 8

‘ëÙô: 75422088$36422088 Ø~àº: 99662088

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¡óåýμÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ®à’³ Üó̄ÿ$ ò†¾ ¬ 22$ ‰é|ã 1$ È†Ýú ®öñ
‘ëÙô: 34336788-45775788-92346788 Ø~àº:16995788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ‰³öüμ ¼Ñ†~õ è|²ÿ

}ø÷}́-¬ äë¹’~õ$¬ …÷̧’~õ $ ¬ à~²öõ ¼³Üþ$…ýô {…~õ ö {°²$ ‰é|ã962
à̄‰¹’þ:3754716316  ‘ëÙáº:51-21631233-160

moc.yapnainab.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ î³}®ü~õ

‘ù³}õ - …μ²ä³}û {Ø³üÝ~$¡ù~² ²}û šù~õ à÷®ã$à÷¡ú ̧Šù³$‰é|ã 3

‘ëÙô:7-13067688-64048  Ø~àº:83067688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ ̧†â ®̧“

‘ù³}õ-¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 4-35136888$ 00056975 Ø~àº: 92044888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ šÑÙ³ÿ

‘ù³}õ- ¬ šï~êμ}®û ¼ï~êþ$ ¬ ò÷°²ÿ Ô³…þ )¼ùý̄ À¯öÜþ Ô³…þ($ ¼ï~²û87
à̄‰¹’þ: 69141    ‘ëÙô: 3-27533466 Ø~àº: 95682966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ îù̄ÿ ®…~×

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ …ù½’þ$ ¬ ‰~à¹’~õ$ à÷¡ú ®øð$ ¼ï~²û91

‘ëÙô: 8-76823788 Ø~àº: 28506788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ̧Ñý̄ šë÷êþ

‘ù³}õ- ¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ ¬ ¼ùý̄©¯²ÿ$ ¼ï~²û 86
à̄‰¹’þ:5193875851‘ëÙô: 6-47811888 ö 3-29434888

Ø~àº: 52472888 moc.narimaz.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ ‰ýï~õ ́ò̄ÿ

‘ù³}õ - ÌÙ³$¬ Ø³ǖ }Ø½~²$…ë÷}² {²¿ ¼³Üþ$à÷¡ú ̧³ö$‰é|ã 32
‘ëÙáº:09580022-02360022ö12-91594622

î̄ü³ Ð~îì: îùó̄» ¥¹ô ́ò̄ÿ ò·}®

‘ù³}õ- ¬ îÙ’§ ¼ï~êþ$ò³̧ý̄û …ú øÙ“ ‘ý³$à÷¡ú {²}ñ$‰é|ã73

‘ëÙô:48812888-08283888Ø~àº:67143888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ î¹’›~…þ

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$¬ ÌÙ³ …ýô ¬ è®õ ö ä÷ÿ {…~®ÿ$‰é|ã96$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥š̄ó÷…þ  ‘ëÙáº:6-0509162279516222-54826222

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à³}î“ }̧é|îþ

‘ù³}õ-¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ …~è|‘³ }́ ¬ îÉù³ÿ$ à÷¡ú Ð³Ø~õ$ ‰é|ã 22
‘ëÙô: 2-09942788 Ø~àº: 63501788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²ö´…ú ²ö®ä³ÿ

‘ù³}õ-¬ …ù½’þ$ò³̧ý̄û …ú ¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ‰éã79

‘ëÙô: 81526788-81526788-13096788-71076788
Ø~àº:55586788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ {́}®¼~ø³©þ

¸óó̄Ÿ- ¬ î÷ê÷ÿ$ ©ý~…~õ }ò’Í~ñ$ ‰é|ã 11ö 31

‘ëÙô: 06519233$84163233-780 Ø~àº: 95519233-780

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ò›Ú ‰ùë÷}òþ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®”| {…~®$ ̧³ö Ô³…þ$©ý~…~õ ²ü~Äþ …ª½~ü¾-}ò’ù~ÿ à÷¡ú 71
Ô³…þ ‰éã38 ‘ëÙô: 6-36015322 Ø~àº: 74007022

²‚ýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ ¼ù~̂|}ê̄üô }²ØÑþ

‘ù³}õ-…ë÷}² ¼ùý̄ À~²îþ$¬ }îý³ î¦ÝÞ ̧Ñý̄$‰éã0$ î›’ïÒ }®}²ÿ
äëù~$ È†Ýú 2$ ö}¥¯ 702

‘ëÙô: 16-06646644 Ø~àº: 21544644

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~  …ë÷²}òþ

‘ù³}õ - ü÷̧Ú {…~® $ ©ý~…~õ …ý¹’÷õ $ ò†¾ ©ý~…~õ 81$ ‰é|ã 04

‘ëÙáº: 45202088-62653688

øåμ}

 ‰ý³²}́

´ü¹’~̂
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }ÀÕ³ üμ®}òþ ‰÷²

´ò›~õ - ©ý~…~õ à÷¡ú î½áþ $ ¡ù~²²}û }öí $  à÷¡ú 8 î’³ÿ ¡ù~²ñ $ ‰é|ã 575

‘ëÙô: 58-75995433-420   Ø~àº: 88614433-420

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® ©ë›þ

‘ù³}õ -îý̄}õ À~®Üýú $ …ë÷}² Ø³®ö» $ …Ñ̄ }́ ©ý~…~õ î~êáþ $ ¼ï~²û
932$ î›’ïÒ {…½~²$Ë 2 $ö}¥¯ A2öB2 ‘ëÙô: 09-88294044

Ø~àº:86014044

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ö¥ý̄ ®̧’›³®ÿ

}ÀÙù~õ -¬ ¡ù~² …~× ©÷}š÷$©ý~…~õ Ð~Øý“$ò†¾ …ô …¹“©ó̄}õ$ ‰éã961$
ö}¥¯ 2ö3  ‘ëÙô:57963223-87073223-130 Øáº:84693223- 130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ …~…â }îý³}òþ

 ‘ù³}õ:©ý~…~õ ®à’³ …ù½’þ| $©ý~…~õ š÷}® ̧³}Ø³}́$| ¼ï~²û62| |
Ø~àº:05703788 ‘ëÙô: 3-60470588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~îâ }̧ÿ̄

 ‘ù³}õ:…ë÷}² {Ø³üÝ~$| ¬ ²ö}òŠ÷²$| ‰é|ã42$| È†Ýú4|

‘ëÙô: 82-52003022  Ø~àº:92003022

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ à³üð îó~…þ

}ø÷}́ - îý̄}õ ²}û {øô$‰éã 74

 ‘ëÙô:5-34166333-160   Ø~àº:24166333-160

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²Ä~  ́¥ï’á¾

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ ©~ê̄ }̧éî†÷êþ$ à÷¡ú 52‰éã 8$È†Ýú
øïáÚ ‘ëÙô :30232788-45642788 Ø~àº:52280188

moc.ribdathezasnaray.www-moc.ribdathezasnaray@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÀï¯ ²ö®ä³îþ

 ‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$¬ Ø›³$¬ ÔÙ~²ÿ$à÷¡úèš÷²®ÿ$‰é|ã4$È†Ýú3

‘ëÙô : 3-10039488   Ø~àº : 40039488

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ Ðëþ ̧Šù³ñ

‘ù³}õ- ¬ îÙ’§ ¼ï~êþ$‰é|ã524$ È†Ýú3$ö}¥¯6
à̄‰¹’þ:8133385751‘ëÙáº:65402888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¥¹ýô Ð³̂ Ð~î³ÿ

ä³ä~õ-©ý~…~õ ¼ùý̄ …ù½’þ- …Ñ½“ 61) ò÷…ª“(-ò÷…ª“5
à̄‰¹’þ9687565194  ‘ëÙô:3-18606123-710 Ø~àº:59706123

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥†ý‡|}êëú ®êå½~

}ø÷}́ -¬ öø~…þ$ò†¾ 01 àý~õ {…~®$ ̧~©’ï~õ ®}ò¾$‰éã2$È†Ýú2$
ö}¥¯ 7ö8 ‘ëÙô:1-05758333- 14787333-00031933-160

à̄‰¹’þ:1591175516 Ø~àº:83687333-160

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ø÷¼óæ à³…~̧ý÷õ

}ÀÙù~õ-©ý~…~õ ¼ý« À¯öß ¼ï~êþ$îÝ~…ì ¼ý« îÙý̄$…ô …¹“72$
¸~©’ï~õ îëì$È†Ýú2 à̄‰¹’þ:1455783618

 ‘ëÙô:4-10323663 -130 Ø~àº50323663-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³}î³´ }îýô ‰÷²

‘ù³}õ-¬ ö´²}–$à÷¡ú 91$ ‰é|ã 42$È†Ýú øïáÚ

‘ëÙô:2-13205588 Ø~àº:92612788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ Ð†~» ©÷¼ó÷üº

 ‘ù³}õ-¬ îéÀ¯²}$¬ ¼ý« …ù~üþ šó÷…þ$…ô …¹“ ¡ù~²ñ ‰éã3$
à̄‰¹’þ 1847195341  ‘ëÙáº:49463088

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëý³Ä~ ©~ê÷

 ‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ$ÄëÒ ¼ï~êþ ®}ò½å~û ¼³üÚ$¬ ¼ùý̄ Ü~̧ïþ$ò†¾
à÷¡ú äë¹’~õ$‘Ý~ÈÒ …ë÷}² ¼ùý̄ À~ê¦þ î›’ïÒ …Áý³$‰é|ã 02$ È†Ýú

3$ ö}¥¯ 503 ‘ëÙô:98182066 Ø~àº:12282066

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ø~® È~ø³ü÷õ

}ÀÙù~õ- ©ý~…~õ ¡ù~² …~× …~è|- à÷¡ú …~× ́²¼â- ‰é|ã 02

‘ëÙô:8-44296263 -130 Ø~àº:42008263-130

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô …̄üÒ

 ‘ù³}õ- ¬ ä~ò̄ÿ$¬ ø½’ð$‰é|ã 5 $̧~©’ï~õ {‘â

 ‘ëÙô:9-27657688-94428)̧þ ©Ê(  Ø~àº:08657688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à³üð š÷è|üþ öü›÷üú

   ‘ù³}õ-…ë÷}²{Ø³üÝ~$¬ Ð~ÈÙþ Ô³…þ$‰éã26$È†Ýú ̧÷ñ

 ‘ëÙô:5-19015622   Ø~àº:09015622

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ …μ²äïù³òý~

à³Ÿ- îù³öüé| $ ©ý~…~õ ®²©’þ$ ¼ï~²û 181$ |̧~©’ï~õ {‰’÷»$ö}¥¯41
‘ëÙô: 00960533-620 Ø~àº: 78770533-620

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ îù̄ÿ šëýë÷ò̄

Üμöüô-¬ ò~®²ÿ ¼ï~êþ$¬ ²̧~ê“$²ö…³öÿ øó³̧’~õ ¡ï³}õ ‰éã512

ã Œ:3177473143 ‘ëÙô:01136333-01106333-01146333-820
Ø~àº:83903333-820

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÀ¯² }êú ÜÅ~”

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$…~è|‘³ }́ ¬ ‰ëýº$à÷¡ú ̧~²ÿ$ ¬ ̧³ö¿$ ‰é|ã 44

 ‘ëÙô:7-43374488 Ø~àº:53174188

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ‘÷‘÷ò¢þ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ ‰÷òâ …~©’³ÿ$ ¬ šù~®$ à÷¡ú ‰ó›ð$‰é|ã3
‘ëÙô:54917388 Ø~àº:78327388

}²à~õ ²ø~̂

‘̄…ý³ ̧~¥ì ‰~²»

¸~́û }ò̄¼~õ ‰÷ü~

¸~́û
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‰³ö¶û ̧~́

È³̈ ö ̧~́û à~̧Šýô

¼~ê÷®û ©~ã

² ø~® }à¹ýô
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à³}òú …ú à³}òú ‰~²»

{̂ ö²´}õ

…ù¹~́ {̧~ÿ }ü³}òý~õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ü“ ²}ø†³® }…óýú îùó̄¸þ

øÙ“ ‰³ä~² šð

¸ýó~̂ Ô³̂

‰~²» {̂ ‘̄…ý³

‰~ü~ ®¶

¼³à“ îùó̄¸þ ö

¸~©’ï~õ   ¼ïº Ðï³}õ

öüóú ̧~²

Ø³}́ {̂

îù³ {²}́}õ ¼ù³

à~ö¿ îÑï~²ÿ

‰·öø~̂

²û ‰þ È³̈

È³̈ ö ‘÷̧Ñú…ëó̄ ‰~üú

 …~òý~õ ®üï~»

¸~¥ì }îý̄ }ü³}òý~õ|

È³}¥~õ }…óýú à¹³ÿ

î̄ü³ Ð~îì ö ²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ ̧Ñý̄ ®}®ä¹’³ òý~

‘ù³}õ-îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ ‘÷¥ý̄$à÷¡ú }…÷}êÙÅì ¥~Ÿ ²Ä~‚þ$ ‰é|ã 4
È†Ýú }öí$ ö}¥¯ 1 ö 2  ‘ëÙô:2-18490966 Ø~àº:38490966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }̧Ùó̄ü~² ‘ýï÷²‘~¼ë÷

©³}̧~õ ¼ï~êþ-…›ó÷²®$îý̄}õ ¼ùý̄$î›’ïÒ ‘›~²ÿ ö }®}²ÿ
è|®õ$È†Ýú ̧÷ñ$ö}¥¯11 ‘ëÙáº:7-62312723-850

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ à~î³}õ î³ü« ‰÷²

 øï¯}õ-¬ îý³´}®û Ð½Ýþ$81 î’³ÿ ̧›~®$‰é|ã23

‘ëÙô:54212383-77722383 Ø~àº:88822383-180

î̄ü³ Ð~îì:©~òð ®²®}òú ®²û

 ‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ }ü³}õ ́îýô$¬ }öí$‰é|ã91

‘ëÙáº:34007588-06246388

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ Ü†~®ÿ

‘ù³}õ-¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$¬ òÁ³”$…ýô ¬ à~²ä³ ö šï~êμ}®û$‰é|ã63

‘ëÙô:68773966-39729566-99373966  Ø~àº:49729566

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô À~‚†þ

‘ù³}õ - ¬ ¼ý« …ù~üþ ¼ï~êþ$ …~è‘³ }́ ¬ ‰ý³ö´}õ$ à÷¡ú91$ ‰éã 71
‘ëÙáº: 57091688-03331688à̄ ‰¹’þ:1673595991

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ îù̄ÿ ò~î›÷ÿ

‘ù³}õ-¬ }¥ï¯ ÜÁý³$à÷¡ú ®øð$‰é|ã 51$ Ã Œ:8511-59391

‘ëÙáº:41334-56405788-24723788-43530588
moc.liamg@narmosmahs.inaf

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ îù³®}® ¼á÷û Ð†̄ÿ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û à³®̧’~õ ¼ï~í …ú šó÷̂$ …Ñ¯ }́ ‰ì ¥áýð$ò†¾ ¬ 71$
‰éã1$‘ëÙô:55473388 Ø~àº:65473388

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ }öä÷̧“ îëâ à³ñ

‘ù³}õ-¬ Ø’¦þ ¼Ý~Üþ$¬ …ý¹’÷õ$à÷¡ú 1/2$‰é|ã94
à̄‰¹’þ:3194461341‘ëÙô:5-49419988 Ø~àº:20455988

moc.rasheniv@ofni

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ }…³}øýð À÷îþ

‘†³üμ-®²ö}́û ‘ù³}õ$©ý~…~õ {°²ÿ$®}ò¾ ¼³Üþ$‰é|ã4$Ë2

‘ëÙô:41761333-140   Ø~àº:32370333-140

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ ò~À³ ²ØýÑþ }̧á÷üþ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$}ò̄ü½ú ¼½ð Ô³…þ$¼ï~²û41

  ‘ëÙô:8-7601588 48782488-94705488-56142488
Ø~àº:81220488

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }²̧É÷ îÝ̄» šÑÙ³ÿ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®”|{…~®$…ë÷}² Ø³øóæ$}ò’ù~ÿ à÷ÿ Ø³øóæ$ò†¾ à÷¡ú
¥¹ýóª~òþ$ ‰é|ã21$ö}¥¯2$²ö…³öÿ ̧~©’ï~õ ¼ù³®}²ÿ

‘ëÙô: 2-00609688   Ø~àº: 44988688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô ÀÙ~²ü~õ

‘ù³}õ- ¬ š³®õ$…~è‘³ }́ ¡ù~² ²}û }̧Ùó̄ü~²$ à÷¡ú }ü³Ÿ$ ‰éã04$
¸~©’ï~õ ©~ö² îý~òú$È†Ýú2$ö}¥¯42  ‘ëÙô:20829262-70829262 -

50729262   Ø~àº:63729262

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}êú ¥¹ýóþ

‘ù³}õ-îý̄}õ šù~®)Ø~Èïþ($¬ …ý¹’÷õ$ò†¾ ¬1/2$ ‰éã26 $ö}¥¯8
à̄‰¹’þ:9633561341‘ëÙô:17937988Ø~àº:27937988

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ ©ý³}ò̄ü¾

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² ®²ü~$¬ À³}Øù~ÿ ¼ï~êþ$ ò†¾ ¬71 ¼³Üþ$
‰éã1$ È†Ýú ̧÷ñ   ‘ëÙô:37005322-81775322 Ø~àº: 82105322

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ šÑÙ³ ²}®à~òþ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$¼ï~²û2122 à̄‰¹’þ:4384883341

‘ëÙô:8-71982788 Ø~àº:45882788

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷® à’~…¢þ

‘ù³}õ$ ¬ à³üð ©~õ$|öüéÿ ¼ï~êþ )ò›~” }êëùþ($ ‰éã 802$ È†Ýú
}öí ‘ëÙô:1-00460888 à̄‰¹’þ:4193187951 Ø~àº:45360888

î̄ü³Ð~îì: ©~òð î³üð àÙ¾ à~²

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$¬ ‘ù³}õ öüé$ò†¾ ¼ý« ØÅì }êú ò÷²ÿ$
‰éã97$ö}¥¯ 3ö4 ‘ëÙô:75095288Ø~àº:67195288 

moc.samidnainab@ofni:liam-E

î̄ü³Ð~îì:|{Ü~ÿ }…÷}êÙÅì äì î¦ïÿ̄

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$ …ë÷}² ‰³öüô …¹ï“ ¼ï~í$ ò†¾ 402 ¼³Üþ$ ‰éã63$
ö}¥¯2   à̄‰¹’þ: 6136975561‘ëÙô: 40812377 Ø~àº: 87895377

 moc.liamg@heinba.tselab 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô òÁý³ÿ

    ‘ù³}õ- …μ²ä³}û ²̧~ê“$ …ýô ©ý~…~õ à³î~õ ö ¬ 61 î’³ÿ ®öñ
¼ï~êþ$|šó‡ ‰~²ã îù’~̂$ ‰éã3001$ à̄ ‰¹’þ:4187961761

 ‘ëÙô: 81851032-72551032-10151032-08432322
Ø~àº:80062522-93651032

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šéí À~ê¦þ î†ýô

‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ …ë÷}² ¼ùý̄}õ$ …³Ÿ ́ü’÷õ$ È†Ýú7$ ö}¥¯1C 
‘ëÙáº:04937066- 70662242190 moc.liamg@ecarsak

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ÀÙ~üþ

‘ù³}õ| ¬ ¼³üÑ’þ$  …~è‘³ }́ îý³®}î~®$ à÷¡ú Øë¹Ùþ$ ‰éã9$  ö}¥¯ø~ÿ
3ö4ö5   ã-Œ: 4766363191‘ëÙô:2-10046222 ö1-07402922

‘ëÙáº: 5-48620922    
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 }üïô ²}û

 ‰~ǖ}²ÿ ̧~́û  ö ²}û

²ÿ {̂

à~ö¿ {́î~ÿ ‰³¼ýô

¸~‘³}Œ ̧Šù³ …ý¹’÷õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯Ü~̧ð ‰÷²‘Ýþ

‘ù³}õ-¬ ö´²}$ ¬ ®øð$ ‰éã8

‘ëÙô: 36110788  Ø~àº:02361788    ri.ecf@ofni:liamE 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ùýì {í ²̧÷í

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ }̧Ùó̄ü~²$‰é|ã82 ã-Œ:4914568691

‘ëÙô:02338788-30718788-58118788 Ø~àº:63968788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷®È~ø³ü~õ

‘ù³}õ- ‘Ý~ÈÒ ©ý~…~õ È~êÝ~òþ ö ©ý~…~õ ̧Šù†̄ Ü³òþ$ šó‡ …~òâ
à½~ö²ÿ́$ ̧~©’ï~õ69$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯1$   à̄‰¹’þ: 3335184951

‘ëÙô:6-54584988 Ø~àº:64584988

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î¦¹ô ̧³}šþ

…~…ì- ¬ î̄²»$ ¡ù~²²}û Ø³øóæ$ ¬ …ýï~²̧’~õ$ šó‡ î¹›¯
î÷̧þ…ôšÑÙ³$ à̄‰¹’þ: 5343916174‘ëÙô: 49280223-110

Ø~àº:40909123-110

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ ²¥ï~òþ

Üμöüô-©ý~…~õ ©ý~ñ ¼ï~êþ$ ²ö…³öÿ î̄²̧ú ò÷²ö´ü~õ $̧~©’ï~õ î¦³}̂$
È†Ýú }öí ö ̧÷ñ ‘ëÙô:  50045333-50044333 -820

Ø~àº:00842333-820à̄‰¹’þ:6464783143

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ à³üïþ •~…“

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$¬ ̧³}Ø³}́$¬ ®öñ$ ‰éã4$È†Ýú4$ö}¥¯8
‘ëÙô:63304588  Ø~àº:01273788 à̄‰¹’þ:3355186851

moc.lopsecra@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ È~ø³ ²¥ýïþ

‘ù³}õ-¬ }îý³{…~® ¼ï~êþ$à÷¡ú 01)¼ùý̄ À~®Üþ($‰éã34
‘ëÙáº:24913688-97813688-45913688-93903688

à̄‰¹’þ:79341  moc.barasa.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¥~î̄ ̧ù³}…þ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$…Ñ̄ }́ ‰ì îý³®}î~®$à÷¡ú ‘~…~õ Ô³…þ$‰é|ã4$

 à̄ ‰¹’þ:1185398691 ‘ëÙô:21-01498888 Ø~àº:90498888

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }̧ï~Ðýì î̄}¥þ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ ́}ä³»$©ý~…~õ 92  $ ¼ï~²û01
à̄‰¹’þ:118166151 ‘ëÙô:2-06124688 Ø~àº:51224688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Ôéîþ

î½ù̄- …ë÷}² öàýì {…~®$ …ýô öàýì {…~® 46ö66$ ‰éã 5$

   à̄‰¹’þ:9413879719  ‘ëÙáº:25189053-35211053-150
  ri.ribdathsovak.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¼³üÙþ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$ ¬ ̧’~²ÿ$ ‰éã 27$ ö}¥¯6
à̄‰¹’þ:6573598691-moc.ygreneharat.www 

‘ëÙô:9-86770288 -32517888  Ø~àº:46870288

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ýô ²øóï~üþ

‘ù³}õ- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ Üó̄ÿ Ô³…þ$ à÷¡ú 5$ ̧~©’ï~õ
¼ï~²û1 à̄‰¹’þ: 1113597551- ri.necti.www 

‘ëÙô: 13045788-98816788- 46256788  Ø~àº:59856788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ È†~È†~‚þ îÝ̄ñ

‘ù³}õ-…ë÷}² à½~ö²´$ ²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ ‰~²»$ ¼ï~²û 831$ È†Ýú 4
à̄‰¹’þ: 9643466141 ‘ëÙô:4ö37065988-19416988

Ø~àº:83148988

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ š¹ýð

‘ù³}õ-  ¬ ̧’~²©~õ$ ¬ …~Ü³©~õ$ ‰éã121$ ö}¥¯ 9

‘ëÙô:34762966 ö15762966    Ø~àº: 60462966
ri.oc.pkb@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î~́ü~² øï¯}òþ

‘ù³}õ-  ¼³üÑ’þ$ ¬ ¼ùý̄àéø¯ö´) ®öê“($¬ }©éÜþ Ô³…þ$¬ îÉë†þ
ò·}®$ …ô …¹“ èêú$‰éã 11$ ́òæ }öí  ‘ëÙáº:06850622

moc.hezasdobrab.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³üð ̧ëýïþ

   ̧óó̄Ÿ- ¬ š~ñ šð$ ²ö…³öÿ }®}²û àì }î÷² }š’ï~Ðþ$ à÷¡ú ®øð$
‰éã 911$ à̄‰¹’þ:6167567166     moc.oohay@nbahab 

‘ëÙô: 2-19546633-780   Ø~àº:09546633-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôé|î³Ä~ îÝýïþ

‘ù³}õ- ¬ ̧ó~üþ$…~è|‘³ }́ îý̄}õ ̧ó~üþ$‰é|ã76

‘ëÙô:8-71021388-31021388$ 5-40384888
Ø~àº:58911388 ri.tlusnocdrobhar.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²¥ï“ }êú ¥áýïþ È³Üþ

‘ù³}õ- ¬ }̧éî†÷êþ )ö´²}–($ ¬ ¡ù~²ñ$ ‰éã7$
à̄‰¹’þ:1137171151  moc.harnemi.www 

   ‘ëÙô:15070788      Ø~àº:25070788

î̄ü³Ð~îì: ©~òð Ø~Èïú  }²à÷}́ÿ

‘ù³}õ- ‰~üýô ‘³ }́ îý̄}õ ‘÷¥ý̄ ¬ Ø³À“ ¼ý³}́ÿ)¼³Üþ($ ‰éã071$
ö}¥¯5 moc.ocrasap.www

  ‘ëÙô:4-30517566     Ø~àº:59338798

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  î¦ï¯ È~ø³ÿ ́}®û

‘ù³}õ- …μ²ä³}û {Ø³üÝ~$ ¬ Ø³´}õ Ô³…þ$ ¼ï~²û 21 ö 13     

‘ëÙáº: 9038- 51108788- 27938788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ø~®ÿ …ýåë³ÿ

…ó̄²Ð†~»- …ë÷}² }î~ñ ¥¹ýô)Ó($ ²ö…³öÿ …~́}² …μ²ç }î~ñ ¥¹ýô$ šó‡ ‰ì
ø÷}üþ$èüô üâ$‰éã 2  ‘ëÙô:88194333-77194333-670

Ø~àº:74194333-670

 î̄ü³Ð~îì: ̧³à~²©~òð ò³äº Ð†~̧þ

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$ ¥áýïýú$ ¬ ‰ý~ñ$ ‰éã 44    

‘ëÙô: 69530377Ø~àº: 06710077
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 Ø›³ ‘÷̧Ñú

 Ø³{üó̄ îÑï~²ÿ

²}® ‰þ ä¹’³}õ }î³ö´

{²î~õ ̧~́û ̧óå~õ

´ü³̧~©“ ä¹’³
Ü~‚ð

à~òþ à~ö}õ ¼³ß

 ‰÷üó̄û òÝ¾

îýμ}õ ä¹’³ }²ç

}²à~õ ÐÁ³ ¼ï~í

…ùýô È³̈ ²öî~ã

‘³®® ²}û ø÷¼ïó̄

²}û ö² }ü³}õ

îùó̄¸ýô ‰·öø¾ ø³îμ ²}û

 

}ò̄ü½ú ©~ã ̧~́û

‘¦ëýì ©~ã ö ‰þ

}üïô ä¹’³}õ î¦ýÊ

‰’³ö øý³}® ‰~²»

}ü÷}õ }̧’÷}² {…ó÷»

{‘÷õ ‰~²”

È³̈ {Ø³üó~õ øμ}²û }îý̄

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ‰³̧’¾

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ¬ Ø³š~ñ$ ¬ ¼ùý̄ ¥ý̄²©~òþ$ ¬ ¼ùý̄ îëâ ê÷$
¼ï~²û291$ à̄‰¹’þ: 1643394861   ‘ëÙô:86885477

Ø~àº:00500877    moc.t-rjaf.www-  moc.t-rjaf@ofnI

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ̧³ …ª¾

‘ù³}õ-  ¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³ }́ ¥¹ýóýú }²¼~®$®¼’¹’~õ üáð$‰éã6$
Ë ̧÷ñ$ö}¥¯5  ‘ëÙáº:6-15878822    Ø~àº:75878822

 ri.dnayaraf@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷®  °ö}êÙÝ~²ÿ

‘ù³}õ- ¬  ¼ùý̄ àéø¯ö´$ ¬ …³}®²}õ ²¥ï~òþ$ …ô …¹“ ́²üô$
¼ï~²û3$à̄‰¹’þ: 9917389391 ‘ëÙô: 56847722 -89218722

Ø~àº:62318722

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ö¥ý̄ ²Ä~ îù’̄ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² {ü“ }êú à~¼~òþ$…ë÷}² ‰·öøó̄û$…Ñ̄ }́ è|êú$‰é|ã42$
‘ëÙáº:27854  dnal.cci.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô Ø³ò·}®

‘ù³}õ- …μ²ä³}û ¼ý« ØÅì }êëú ò÷²ÿ$ …ë÷}² î³´®}²}õ$ ‘Ý~ÈÒ …ë÷}²
{²ü~Ø³) ®}ò¾($ ‰éã32$ ̧~©’ï~õ0002$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 5$

à̄‰¹’þ:8113564641 moc.nagnasnamra.www 

‘ëÙáº:91757244-03757244-13757244

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ®öê’þ

Üð-…ë÷}² ¼ùý̄ À¯öÜþ$ …ë÷}² Ø³®ö̧þ$ Ø³®ö̧þ 22$ ‰éã 59

‘ëÙô:85830923-520 ‘ëÙ~àº:75830923-520

moc.tanaqs.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³öüμ ²Ä~üþ

‘ù³}õ- îý̄}õ ò÷…óý~®$ à÷ø¹’~õ ¡ù~²ñ$ à÷šú à†á~õ$ …ô …¹“ {²¿$ ‰éã 1$
ö}¥¯ 7 ‘ëÙô:36252822 ‘ëÙáº: 52692822

 moc.ratsogthkasriz.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à~î†ýμ îÑÍïþ

‘ù³}õ-àýë÷î’³ 02š~®û ®î~öò̄$‰~²ã Ðëð ö Øó~ö²ÿ ‰³®üº$ò÷{ö²ÿ4$
¼ï~²û 2/84  à̄‰¹’þ:0580214561 ‘ëÙô:21905267

Ø~àº:42905267

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ îÝÁ÷®ÿ

‘ù³}õ$- ¬ ÌÙ³)ö¥ý̄ ®̧’›³®ÿ($ ò³̧ý̄û …ú ¬ òÙ“$ ¼ï~²û 671$
ö}¥¯2  ‘ëÙô:11997222       Ø~àº:19602922

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~¼ð Ì³üÚ ́²ä³ü~õ
î½ù̄-…ë÷}² øó³̧’~õ$ ò†¾ øó³̧’~õ04$‰é|ã292$È†Ýú }öí

‘ëÙô:04211883-150   ‘ëÙáº:09893883-150 à̄‰¹’þ:4856418719

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ üμ®}òþ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$…ë÷}² Ø³øóæ$ò†¾ à÷¡ú ò÷²$‰é|ã32$È†Ýú2
à̄‰¹’þ:9644377991  ‘ëÙáº: 58308688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ ‰÷ü~ ò·}®

î½ù̄-¬ Øë¹Éýô$¬ Øë¹Éýô21$‰é|ã1/43$È†Ýú øïáÚ
à̄‰¹’þ:9513775819 ‘ëÙáº:54162673-34977673-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ }̧¯}êùþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$Ø~́6$ ¬ äì }Ø½~õ šó÷…þ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ }®}²ÿ
äì }Ø½~õ$ Ë4$ ö}¥¯305 à̄‰¹’þ:9453479641

‘ëÙô:56399088Ø~àº:66399088

î̄ü³ Ð~îì {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ {¼’ý~òþ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ …~è‘³ }́ îý³®}î~®$ à÷¡ú Ø³´}õ Ô³…þ$ ‰éã67$
Ë2$ ö}¥¯3$ à̄ ‰¹’þ:4144387691 ‘ëÙô: 09508788-

04948788 Ø~àº:68239788-21518068

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ø÷¼ïó̄

…ó̄²Ð†~»- ¡ù~²²}û ²̧~ê“$ ̧~©’ï~õ …óý~®$ ö²ö®ÿ ¼³Üþ$ È†Ýú
¸÷ñ$ ö}¥¯132$ à̄‰¹’þ:4755685197‘ëÙáº:04626633-670

   øï³}û:32251677190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ Ð³Ø~òþ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ ®à’³ îÙ’§ ¼ï~êþ$ à÷¡ú ®öñ$ ‰éã9$ È†Ýú ¡ù~²ñ$
à̄‰¹’þ: 9175897851 ‘ëÙô:72817188  Ø~àº:74817188

 ri.shka.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ́}ø¯ }îý³ ÿ

 ̧óó̄Ÿ- àï³…ó̄ÿ …ù½“ î¦ïÿ̄$ö²ö®ÿ {̧~öêú$ îÝ~…ì à~²©~òú
}ü¹’â$ šó‡ î÷´}üýâ ̧~́ÿ$‰éã7$ È†Ýú }öí$

‘ëÙáº:7-65967133-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ } îý̄ ®è²}ñ|

‘ù³}õ- ¬ ä~ò̄ÿ šó÷…þ$à÷¡ú12$‰é|ã4$

 ‘ëÙô:32369788-06057888  Ø~àº:58569788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹~ñ }ê̄üô î›’†÷ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ä~ò̄ÿ$ à÷¡ú 5$ ‰éã42$ö}¥¯7

‘ëÙô: 56517688-93009788   mvc.ocsphp@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ È~ø³ÿ

Üð-…ë÷}² }îýô$ ò†¾ à÷¡ú 72$ ‰éã 1$ ö}¥3̄    

‘ëÙô: 99771923-520 ri.ec.soonba.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ àý~ò÷¿ òýâ ø÷¿

¸ïó~õ-…ë÷}² îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ à÷ÿ ®ö}́®û$ ̧~©’ï~õ îù¹’~õ$
à̄‰¹’þ:8334164153 ‘ëÙô:05502333-320 Ø~àº:00113333-320

 moc.trapnota.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à~Ìð ò÷š÷}õ ü÷êÝ÷òë÷

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$ ¬ ¼ùý̄ …~øó³$¼ùý̄ îÝ̄¸þ)î·®û($ ‰éã87$
¸~©’ï~õ ²̧~   ‘ëÙáº:36244418-88315722
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

È³̈ {Ø³üó~õ {î~Ÿ

î̄ü³ü“ îùó̄¸þ ö ̧~©“
®}‘~ñ

î~ò̄ä~² ©~ã ‰þ

îùó̄¸ýô î½~ö²
ø½’~ã

{²}®‰’³ö ò~²öõ

©~ã ̧óæ ö ̧~́û

À~®ß à~ö}õ

 ‰~²» ̧’÷õ

 ‰~®ü³î~ò~

¸~²}ÿ ̧~́û ̧~ö}èõ

{²äï~õ È³̈

 …ó~ …³Ÿ

‰~²‘~ã ò÷òå³

¸~Ÿ ̧’³ç }…óýú
š~öǖ

‰̄ǖû È³̈ ö Øô

äý’~² ²øóï÷õ

È³}̈ ̧~́û ¼~ü~õ

‰÷ü~ È³̈ ø÷î~õ

²}üïó̄ }…óýú à÷ü³

à÷‘÷}í

î÷̧¹ú ò~šþ ̧~́}õ }îýô

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ö¥ý̄ à~Ìïþ ö²ß

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®²ü~$ ò³̧ý̄û …ú …ë÷}² Ø³¥μ}®ÿ$ ¬ ̧Ñÿ̄$
‰éã 51$ È†Ýú 4$ à̄‰¹’þ:7157396641 ‘ëÙáº:51147588

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â …ù†÷®ÿ

‘ù³}õ- ¼ù³{²}$ ò†¾ ¬ îëá÷‘þ$ ¼ï~²û 07$ ö}¥¯6$
àŠ¹’þ:6613883441 ‘ëÙô: 8-75784288 Ø~àº: 65784288

 ri.oc.cemd.www 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ }²®ÿ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$ îý̄}õ ²̧~ê“$¬ }̧éñ ‰ó~û$¬  ¼ùý̄ …³}”
î¦ïÿ̄ ‰éã65$ ̧~©’ï~õ à¹³ÿ$ ö}¥¯üâ  ‘ëÙáº:01392277-

07292277   moc.liamg@yepkahkm

î̄ü³Ð~îì: ©~òð {°² š÷®ÿ ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³¼ï~êþ$¬ 51$ ‰éã08$ Ë1ö2$

 ‘ëÙô: 25181088-24181088   Ø~àº:26181088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~®² öàýëþ

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$ …Ñ¯ }́ ©÷¿ ¼ï~êþ$ ¬ ¼ùý̄ ¥ïý̄ òï~üó̄äþ$
‰éã 2 ) ̧~©’ï~õ ‰~²» 1 ($ È†Ýú2$ ö}¥¯ 01$

à̄‰¹’þ:4664997541‘ëÙô:19664966‘ëÙáº:59476566

‘ëå³}ñ: 04387350990

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô Ø~²̧þ

‘ù³}õ- îý̄}õ øÙ“ ‘ý³$ ¬ îÙ’§ šó÷…þ$ ²ö…³öÿ }̧’~®ü÷ñ ¼ýù̄ ¼ý³ö®ÿ$
¬ }²®èõ$ ¼ï~²û 3$ à̄‰¹’þ: 1168194851    ‘ëÙô:91762888 -

7350388  Ø~àº: 88632888  moc.ocivala.www 

   î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ šëýë÷ò̄

‘ù³}õ-}îý³{…~® ¼ï~êþ$ ¬ Ðëýª~òþ$ à÷¡ú ü~»$ à÷¡ú ¶}êú$
‰éã21$ö}¥¯3     à̄‰¹’þ:  4133596341

       ‘ëÙô:35853088    Ø~àº: 55374088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥›“ îÁÉÙþ ́}®û

…ó̄²Ð†~»-¬ ‘³îýó~í$ îý̄}õ ‘³îýó~í$ î†~²´}õ 7$ ‰éã 91
‘ëÙáº:90557633-670   ri.limahc@ic.fkS 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê›ëýì ¼ùó÷}́ÿ îý³š~öû

´}ø¯}õ- ¬ …ù½’þ$ …ù½’þ 31$ ̧ï“ ¡‹$ }öêýô ̧~©’ï~õ$ Ë
øïáÚ          à̄‰¹’þ :1477573189‘ëÙô: 22851233- 450

Ø~àº:20738798-120   ri.nuotossrap.www 

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö´…ú Øý³öÿ́

‘ù³}õ- ¬ }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ …~× ØýÆ$ ¬ …~øó³$ }ò’ù~ÿ ¬ ÀÙ~$
‰éã14$ ö}¥¯ 01          à̄‰¹’þ: 74181113741  ‘ëÙáº: 54972644

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ ¼Ñ~Ðþ Ø³

‘†³üμ- ¬ Ðéîú È†~È†~üþ ) ¡~üáó~² ($ …ú È³Û {…³̧~õ$ …~è‘³ }́ …ýïú
‘~îýô }š’ï~Ðþ$ ̧~©’ï~õ î’ýô$ ö}¥¯ 8          à̄‰¹’þ:1757794515

‘ëÙáº:73854333-140  moc.liamg@hezasyaras 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö̈ }êú Ø’§ }êëùþ

‘ù³}õ- ¬ Ø~Èïþ$ ¬ …~…~È~ø³ )²ö…³öÿ ø’ì èêú($ à÷ÿ Ø~Èïþ$
‰éã62$ È†Ýú ®öñ   à̄‰¹’þ: 3866164141  ‘ëÙô: 5-41238988

‘ëÙáº: 64236988      moc.oohay@hratnamugra 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê¦¹ýô À~®Üþ ‰÷²

}ø÷}́- …ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$ ̧~©’ï~õ Øóþ ö
îùó̄¸þ$ Ë4    ‘ëÙô: 4-15443443-160   Ø~àº:65443443-160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ®øÝ~òþ

}ÀÙù~õ- ¬9 Ø³®ö̧þ$ ¬ î›ï³$ šó‡ î¹›¯ }è‚ïú$ ‰éã18$ Ë2
‘ëÙáº: 14442123-130    moc.liamg@katrap.ofnI 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ Ð†~̧þ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ îÉù³ÿ$ ¬ Ø›³$ à÷¡ú ¼ùý̄ òÍ³ÿ$ ¼ï~²û83$
ö}¥¯8  ‘ëÙáº: 47511888  ri.ecjas@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ¥¹ýô ́}®û

‘ù³}õ- à÷ÿ òÁ³$ ¬ Ø~Äì ¼ï~êþ$ ò†¾ ¬ Ø³¥μ}®ÿ$ ‰éã 2$
à̄‰¹’þ: 1943567441 ‘ëÙô: 7-68554288 Ø~àº:88587288

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ýô ÔÙ~²ÿ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û šéí {í }¥ï¯$ ò³̧ý̄û …ú }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ ‰éã 944$
È†Ýú 5$ ö}¥¯21$ à̄‰¹’þ:9836461641

‘ëÙáº: 41286244-51286244     ri.oc.hrg.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¼ù³ü~² î̄}̈

‘ù³}õ- îý̄}õ }òÝé̂$ ¬ šï~êμ}®û ¼ï~êþ$ à÷¡ú }Ð’ï~®$ ‰éã 33$
È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯5 ‘ëÙô: 83280966  Ø~àº: 25070966

 moc.nayahsst.www 

²‚ýº øý~” î̄ü³û:  {Ü~ÿ Ð~²Û ¼ï¹~üþ

}ø÷}́- ́ü’÷õ à~²ä³ÿ$ ¬ ¥›“ }Àëþ$ ‰éã 611$ È†Ýú2
‘ëÙáº: 160-15716223 moc.oohay@namuoh.hratayuoP 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î›’†þ ¼›~Ðþ …~Ôýóþ

à³î~õ- ¬ ø³}́ ö üá½‡$ à÷¡ú 02$ à̄‰¹’þ: 9379468197

‘ëÙô: 77253423-430 øï³}û: 50287923190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~‰÷² Øª³ÿ ö}üÝ~õ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ ‰ì ²öîþ$ à÷¡ú ̧ýó~$ ‰éã 3$ È†Ýú 3$
ö}¥¯ 13$ à̄‰¹’þ: 8813183391  ‘ëÙô: 23211222

Ø~àº:10751222   moc.llawtook.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ À~®ß ²ö}õ …̄

‘ù³}õ- …ë÷}² î³´®}²}õ$ ¼ù³ã {́î~ü¾$ ®²̂ ¼ï~êþ ¼ù³ã$ î›’ïÒ
¥áï“$ …ë÷ã }îý̄$ È†Ýú ®øð ‘ëÙô: 68321068-52321068

Øáº: 87421068 moc.oohay@nazasijannima
ri.nazasijan.www 
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 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 …ó~ ̧~́}õ Ø³ò~ñ
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}ò̄}́ü~² È³̈ ‰~²̧÷}

²}û ‰÷ü~õ Ø³´}òú

}²öò̄ ²ø~̂

à~̧Šýô …’ô

…³ò~ }êá’³öòýâ

¸~́û ø~ÿ …ëó̄‰~üú šù~õ

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ

 ‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

 ̧ýó̄¶ }ü³}òý~õ

‰~ü~ ̧~́û ‰~̧~²ä~®

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ(

 ̧ýï~õ ©μ²

 ̧ýï~õ à³î~õ

 ̧ýï~õ ¼~ø³ö®

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ǖ}êú îó~š~‘þ

‘ù³}õ- À~®Üýú$ {ü“ }... à~¼~òþ$ …ýô ©ý~…~õ {…~°² ö îù³}õ$ ‰éã17$
È†Ýú3$ ö}¥¯11 ‘ëÙô: 7-65696944  Ø~àº:93416944

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ }îý³ÿ

üμ®- ¼ù³ã ®}ò½å~û$ à÷¡ú ¼ï~²û 5$ È÷…þ ¼³Üþ)²Ä÷}õ šó÷…þ($
à÷¡ú ¼ï~²û 4 ²Ä÷}õ šó÷…þ$ à̄‰¹’þ: 7676116198

‘ëÙáº:93531283 -530  moc.itigaraf.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }Ø½ýô äó›þ

¸óó̄Ÿ- ©ý~…~õ î†~²ã {…~®$ à÷¡ú …ù½“1$ ‰éã01$

 à̄‰¹’þ: 4154679166  ‘ëÙáº:92916533-780
moc.awsraptA.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ý̄² ²}®à~òþ

‘ù³}õ- ¬ îÉù³ÿ$ ¬ à÷û ò÷²$ à÷¡ú ̧÷ñ$ ‰éã 21$ ö}¥¯7

‘ëÙô:  7-62524588   oc.liamg@0111.nayophar 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ¼ùé {Ü~ Ø³Ÿ }êú

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ò†¾ 41 Ô³…þ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ }®}²ÿ …³Ÿ$ È†Ýú 5$
ö}¥¯2 ‘ëÙáº: 81238333160    moc.liamg@ne.ocdnavA 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼~® ²ü¦~òþ Ø³®

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ¼ùý̄ ¼ý³}́ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ́}üó̄û ²ö® Ô³…þ$
‰éã 61$ ö}¥¯1$ à̄‰¹’þ: 1583161991ri.oc.ssm.www

 ‘ëÙô: 7-69361688     Ø~àº: 85961688

î̄ü³ Ð~îì {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ô À¦³} ò÷²®

‘ù³}õ-îý̄}õ Ø~Èïþ$¬ …ù³}ñ î¹ý³ÿ$‰é|ã43$ È†Ýú4$ö}¥¯11
à̄‰¹’þ:5343985141  ‘ëÙô: 16612788-31340788

Ø~àº:44208488

î̄ü³Ð~îì: }Ü~ÿ î¦¹ô òÁ³ÿ
‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ ²š~‚þ$ …~è‘³ }́ …ýï~²̧’~õ 7 ‘ý³$ ¼ï~²û 181$

à̄‰¹’þ: 1185184481     moc.oc-anrob.www 

‘ëÙô: 4-00044555$ 6-58083088  Ø~àº: 00234555      

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }à†³ î³‘Åþ ́}®û

‘ù³}õ- îéÀ¯²}$ ¼ý³}́ šó÷…þ$ ä³î¹~² Ô³…þ$ à÷¡ú îÙ’~̈$ ‰éã 1
à̄‰¹’þ: 9145585341     ‘ëÙáº: 4-19176088

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ©÷²¼~øý~õ

‘ù³}õ-| ¬ öêýÑÁ³$¬ ́²‘½“ Ô³…þ$…Ñ̄ }́ …ýï~²̧’~õ îù³$‰éã28
à̄‰¹’þ:0593865141  ‘ëÙô:86729388-68729388-

15729388 -15629388  Ø~àº:94679988  ri.narsan.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ ̧†â ®̧“

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 4-35136888  Ø~àº:92044888

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ¥¹ô ‘~šýâ

‘ù³}õ  ¬ öêýÑÁ³$ …~è‘³}́ …~× Ø³®ö»$ à÷¡ú È÷»$ ò†¾ ̧’~²û$
‰éã1/42$ È†Ýú 4$ ö}¥¯ 81 à̄ ‰¹’þ: 7713571691

‘ëÙô:8432    Ø~àº: 04830722

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® Øý~Ç {°²

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$ ¬ ‰~‘³üº ê÷î÷î†~$ ¬ à³üïþ$‰é|ã91

‘ëÙô :00737566  Ø~àº:36882466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰éã8$ ö}¥¯ 5

 à̄‰¹’þ:6937564141   ‘ëÙáº:03100462 ri.noetif.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ø÷¼óæ ©ëÚ öò̄ÿ

‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$ ¬ ̧ëýï~õ ©~È³$ ¼ï~²û 511$ È†Ýú ̧÷ñ

‘ëÙô: 80362888-36592888 Ø~àº: 88102888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ǖöõ ²¥ï~òþ

‘ù³}õ| …ë÷}² {Ø³üÝ~$ …ýô ÌÙ³ ö îý³®}î~®$ à÷¡ú Ø³´}õ ¼³Üþ$ ¼ï~²û 4

‘ëÙô: 4-12497888 Ø~àº: 20248788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ Ø’÷ä³}Øþ

‘ù³}õ - ü÷̧Ú {…~®$ ¼ùý̄ îùý~² îù³}ñ$ ©ý~…~õ 62$ ¼ï~²û 97

‘ëÙô: 3-14472088 Ø~àº: 29973688
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ
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 ̧ýï~õ {…~®û

 ̧ýï~õ ¼ï~í

 ̧ýï~õ ‘ù³}õ

 Àó~üÒ ̧ýï~õ ¼ù³à³®

¸ýï~õ }ÀÙù~õ
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¸ýï~õ ̧Ùý̄ …ó÷ǖ

¸ýï~õ î~́ò̄²}õ

¸ýï~õ Ðï³}õ }ò~²ã

¸ýï~õ {²‘~ }²®…ýì

¸ýï~õ ̧†μö}²

¸ýï~õ ̧~²öŸ …÷¼ù³

¸ýï~õ òýμ}² Üð

¸ýï~õ ®}²}̂

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î~¼~}êú äëá~²

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ò³̧ý̄û …ú Ð†~» {…~®$à÷¡ú }ò̄ü½ú2$
‰é|ã96à̄‰¹’þ:1166469651

‘ëÙô:77774124Ø~àº:89915488

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ‰ý÷ò̄ ́üô }êÑ~…̄üóþ

‘ù³}õ - îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ©ý~…~õ 12$ ¼ï~²û7

‘ëÙô: 90181788 Ø~àº: 81172788

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }à†³ ÀÙ³ü~õ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ò³̧ý̄û …ú …ª~²̧“$ ¼ï~²û 962

‘ëÙô: 7-60113788 Ø~àº: 69943788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ®}²ü~òþ

‘ù³}õ - ¬ Ø³®ö̧þ$ ¬ à÷¼â$ à÷¡ú }²…~̂ šï½ý̄ ¼ï~êþ$ ¼ï~²û301

‘ëÙô: 2-19380766 Ø~àº:96570766 -83710766

‘ëÙô à~²©~òú:00212433-Ø~àº:05212433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ²Ä~üþ

‘ù³}õ - ¬ Ü~‚ð îÝ~ñ Ø³}ø~òþ$ šó‡ …ýï~²̧’~õ ‘ù³}õ àëýóýâ$ à÷¡ú
{́}®ä~õ$ ‰é|ã4 ‘ëÙô: 2-00440788 Ø~àº: 51451788

à~²©~òú:42ö22246243-830

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î›’†þ à~²ö}õ

}ÀÙù~õ - }…’̄}ÿ }‘÷…~õ °ö̂ {øô$ š~®û }…³ü½ð$Ã .Œ. 651-56418

‘ëÙô: 005-002-00158873-130 Ø~àº: 45458873-130

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ  Ð†~̧Ñëþ îÑýóý~õ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ ö¥ý̄ ®̧’å³®ÿ ¼³Üþ $ ¼ï~²û112$

 ‘ëÙô:17445425-130ö7-56477222 Ø~àº: 63305222-
18375425-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ …~¼óþ

 ‘ù³}õ - …ë÷}² îý³ ®}î~®$îý̄}õ î¦¹óþ$ ©ý~…~õ …ù³ö´$ ‰éã73

‘ëÙô: 58940922    Ø~àº :09217222

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ ²Ä~ Ðï³}òþ Ø³®

}ÀÙù~õ - ©ý~…~õ øμ}² š³ü‡ $ à÷¡ú ¡ù~²ñ $ ¼ï~²û 03

‘ëÙô: 6-53699663 -130-89942922-120

Ø~àº:73699663-130  99942922-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³øóæ •~…’þ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$…ýô ̧ù³ö²®ÿ ö ‘ª’þ$‰é|ã022

‘ëÙô:8-54222588  Ø~àº:24222588

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  î¦ï¯  ²…~òþ

‘ù³}õ- }‘÷…~õ øï“ ¼³ß$¬ ¼ý³}́ šó÷…þ$…ë÷}² …~…~ Ðëýª~òþ$
‰é|ã62$ ‘ëÙô:19507333-430   -29-98361688

Ø~àº:95683088 à̄‰¹’þ:5367296341

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î›’†þ Ø³öò¢þ

‘ù³}õ- ¬ Ø³®ö̧þ$à÷ÿ }ò÷ ¼ý³ö}òþ$‰é|ã1$ à̄ ‰¹’þ:3187865411

‘ëÙô:3-14394766 Ø~àº:54394766

î̄ü³Ð~îì: î¦ï¯²Ä~ ‘÷àëþ ́}®û

î½ù̄- …ë÷}²Ø³®ö̧þ$ò†¾ Ø³®ö̧þ 91$̧~©’ï~õ ̧ýï~õ ́}öû$

‘ëÙô:30363-51474063- 150 Ø~àº:59444063-150
moc.oohay@tabrothevaz

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê¦ïý̄ òýáó~ñ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄…ù½’þ$ ¬ }¥ï¯ ÜýÁ³)…ª~²̧“($ à÷¡ú 6$ ‰éã
43$ à̄‰¹’þ:1163464151‘ëÙô: 9-55984788

Ø~àº:98503788  à~²©~òú: 5 ö 30334523-38083223-440

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ®}ö® …ª’ý~²ÿ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ²ö…³öÿ ‰~²ã îë“$ ¬ ̧~üú$ ò†¾ à÷¡ú ̧÷´}õ$
‰éã1$ à̄‰¹’þ: 3789577691‘ëÙô:62961022- 17171022

Ø~àº:18181022

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ }Àì ²ö̧’~

‘ù³}õ$ ©ý~…~õ {Ø³üÝ~$ …ýô ÌÙ³ ö îý³®}î~®$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ ̧’~²ÿ)îó½þ($
‰éã 15$ à̄‰¹’þ:1196588691‘ëÙô:99454888$ 31990388$   7-

53658788 Ø~àº:87338788  à~²©~òú:8-54142743-110

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðý¹þ ¥¹ô ́}®

‘ù³}õ-  ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ø÷üμû ¼³Üþ$ ¼ï~²û53 $

à̄‰¹’þ:1619168551 ‘ëÙô:4-07732588 Ø~àº:97732588

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ Ð~®í  ²ö¥þ

à~²©~òú: }²®…ýì$ àýë÷î’³ 02 š~®û }²®…ýì …ú {̧’~²}

‘ëÙô:8-23796323-540   Ø~àº:04796323-540

 ‘ù³}õ-  ‘ëÙô:72003222Ø~àº:71591222 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ }îý³Ø³}ø~òþ

¸†μö}²- ©ý~…~õ îÉù³ÿ$ îÉù³ÿ 01$ ̧~©’ï~õ ̧ýï~õ ̧†μö}²$ Àó̄öß
‰¹’þ:914 Øáº:17508798     ‘ëÙô:22044-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ®üμ…ó̄

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$ ©ý~…~õ Ø³´}õ Ô³…þ$ ‰éã83

‘ëÙô:7-11707688Ø~àº: 69607688 à̄‰¹’þ:317488691

 moc.rhehsub-jooras@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ÐÍýïþ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ ê÷}̧~òþ Ô³…þ$ …ýô ©ý~…~õ {Ü~üþ ö {²ü~$ ‰éã 211ö 411$
Ë ̧÷ñ$ à̄‰¹’þ:1574477391  ‘ëÙô:6- 44258622-17532

Ø~àº: 85923222  moc.radnapse@ccqn@ofni 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ î’Ý~Ð̄ÿ

¼ý³}́-¬ îé À¯²}$¬ ¥áýïþ$šó‡ î›’ïÒ ‘›~²ÿ ¥áýïþ$‰éã
96 ‘ëÙô:00474323-170 Ø~àº:46875323-170

‘ëÙô:67100462-120
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î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ¼~øýô {Ü~ î~í

‘ù³}õ|-¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³}́‰ì ̧ý̄©ó̄}õ$¬ ²ö®©~òú)…ë÷}² î›’†~üþ($
}ò’ù~ÿ …ë÷}²$̧ï“ ²}̧“$| ‰é|ã94

‘ëÙáº: 3-10538822-11575822

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }ü÷…þ

‘ù³}õ-¬ ò›~” }êùþ$à÷¡ú î³}Ôú$¼ï~²û2$È†Ýú5$ö}¥¯6

‘ëÙáº:13398

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …½ý³ÿ

¼ù³ü~²- š~®û ÀÙ~ ®¼“$ šó‡ øéí }¥ï³$ à̄‰¹’þ:9213514613
moc.tsalpnoteb.www ‘ëÙáº: 93458556-03358556

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô ÀÑ÷®ÿ

‘ù³}õ  ̧’~²©~õ$ ò†¾ ©ý~…~õ À¦³}üþ$ ̧~©’ï~õ š÷}òú$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯ 4‘ëÙô: 47745244  Ø~àº: 87035244

 ri.oc-csm.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî¦¹ô ¥†ý‡ ò·}®

‘ù³}õ-Øëáú ®öñ À~®Üýú$¬ {ü“ }êú à~¼~òþ$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$ò†¾
à÷¡ú }¥ïÿ̄$‰é|ã811$È†Ýú5$ö}¥¯01$

  ‘ëÙáº:02-81142044   moc.secilpsdnahas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ š†~² ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ-…~́}² {øô ¼~®{…~®$…ë÷}² î̄}‚ô$  ²ö…ú ²öÿ …~òâ ̧Šú$î›’ïÒ
¥¯}®ÿ$‰éã2 ö3    ‘ëÙáº:20758766-9445876

²üýº ®}ò½á¯û:{Ü~ÿ }îý̄ Ǖ²‘þ

‘ù³ }õ-îý̄}õ ²̧~ê“$¬ øóå~ñ$ ¬ ®}ò½å~û Ðëð ö ÀóÑ“ }ü³}õ$

 ‘ëÙô:89304277$   5-00515477

î̄ü³ ä³öû Ðï³}õ:{Ü~ÿ ¥ïý̄ Ø³ø~®

‘³…“ ¥ý̄²üú-àýë÷î’³ 7î¦÷² ‘³…“ …ú î½ù̄|$ …Ñ̄ }́ ‰ì ø÷}üþ$̧ï“
²}̧“ ‘ëÙô:4-20699225-150 Ø~àº:23699225-150

²üýº ®}ò½å~û:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ š÷}ø³ÿ

‘Ù“-¬ ̧~¥ëþ ¼ï~êþ$®}ò½å~û {́}® }̧é|îþ

‘ëÙô:01-00082623-530 Ø~àº:14232623-530

²üýº ®}ò½å~û:Ðý¹þ }…³}øýð ́}®û

´}ø¯}õ$¬  ®}ò½å~û {́}® }̧é|îþ ö}¥¯ ́}ø¯}õ

‘ëÙô:00634433-00614433 -450  Ø~àº:99014433-450

²‚ýº ®}ò½å~û: ©~òð ‰³öüô ®}® }ò̄ü¾

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$®ö ²}øþ Üëùâ$¬ ¼ùý̄ }îý³ ‰~ …³š~$…ë÷}² {üóú$ò†¾
à÷¡ú äì ü« Ô³…þ$‰éã 61$̧~©’ï~õ î³àμÿ ®}ò½å~û {́}®

‘ù³}õ|Ô³̂$‘ëÙô: 2420662Ø~àº: 21124622

î̄ü³ àì Ðï³}õ: {Ü~ÿ ¥¹ýô ö}¥ÿ̄

à~¼ï³ - …ë÷}² ¼ùý̄ î³‘Åþ$ î›’ïÒ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ$ }®}²û àì }î÷² Øóþ
ö ̧~©’ï~òþ ‘ëÙô: 03505255-150     Ø~àº: 02505255-150

²üýº ®}ò½å~û:{Ü~ÿ šëýì Ðï~®ÿ

}²®̧’~õ-îý̄}õ }òÝé|̂$ …ë÷}² ®}ò½›÷$ ©ý~…~õ ®}ò½å~û$
à̄‰¹’þ:6313391838  ‘ëÙô:8ö64024545-130

Ø~àº:74024545-130

²‚ýº ®}ò½å~û: {Ü~ÿ À¯²}ê̄üô î’÷êþ

ò÷²$ }…’̄}ÿ š~®û ¡ï¹’~õ$ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ò÷²
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