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…ú ò~ñ ©¯}öò̄ ø¹’þ …ª¾

   øý~” îǖ³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ

}ÐÅ~ÿ î¦’³ñ }ò›ïô …’ô ö ̧³ö²}õ ä³}îþ

…ú ü~²ÿ ©¯}öò̄ …μ²ç$ ØÁëó~îú ¼ï~²û 16 }ò›ïô î³…÷Ë …ú …ù~²̧~í5931  …ú øï“ øïá~²}õ }²šïó̄ÿ àú îÝ~è”

Ðëïþ ²} Ø³}øð òï÷®û }ò̄ ö ®̧“ }ò̄²à~²}õ ́¥ï’á¾ }üô î›ëú ®² ‰ý¾ ²öÿ Ðμüμ}õ }̧“ ö }îý̄ö}²üð ®² }̧³Ó

öÜ“ ¼ï~²û ‘~…¹’~õ 59 òýμ …³}ÿ ¡ù~²®øïýô øï~ü¾ ²ö´ …’ô {î~®û ä³®® ö ‘Ý¯üð ̧³ö²}õ ä³}îþ ¼÷®.

àóÙ³}òº ö øï~ü¾ ²ö´ …’ô ®² 51ö61 îù³î~û …ú øï³}û …³äμ}²ÿ î¹~…Ý~” ®}ò½›÷üþ ö ¥Ý÷Üþ ö }ò’ª~̂

È³̈ø~ÿ …³‘³ …’óþ ®² ‰ý¾ }̧“ }îý̄ }̧“ øïú }ÐÅ~ÿ }ò›ïô ö ®̧“ }ò̄²à~²}õ ®}ò¾ ö ÀóÑ“ …’ô …Á÷²”

ØÑ~í ®² }²‘†~Ë …~ }²̧~í îÝ~è”$ ¼³à“ ®² î¹~…Ý~” ®}ò½›÷üþ ö ¥Ý÷Üþ ö îÑ³Øþ È³̈ ø~ÿ …³‘³ …’óþ …ú ò÷Ðþ

î~ ²} ü~²ÿ ®øó̄ ö }š’ï~Ó …~ ¼á÷øþ ²} ®² }üô ²öǿ~ÿ îùð …÷š÷® {ö²ò̄.

}üô øï~ü¾ …~ î¦÷²ü“ ²ö̧~́ÿ ø~ÿ …’óþ)}Ü’Á~® ö ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}²( …³äμ}² îþ ¼÷® ö }ò’Í~² îþ ²ö® …’÷}ò̄

àïâ îÙý̄ÿ ²} …ú ̧~©“ }üô ò÷Ó ²öüú ø~ ®² à½÷² …óï~ǖ ö î½áé” ®üå³ÿ ²} òýμ }́ îý~õ …³®}²®.

¸~©“ ©~òú }ò›ïô …’ô …ú ©÷…þ ‰ý¾ îþ ²ö® ö ̧ÝÚ {©³ …ë÷ã šó÷…þ òýμ ®² ¥~í }š³} îþ …~¼¯ }îý̄ö}²üð

®² ¥~êþ àú ¼ï~ ä³}îý~õ$ }üô ØÁëó~îú ²} ö²ß îþ ́òý̄$ à~²̧~©“ }̧áë“ …’óþ ø³ ®ö …ë÷ã …ú }‘ï~ñ ²̧ý̄û

…~¼¯ ö ̧Šº Ðïëý~” …Ñÿ̄ ¼~îì ‘ýÕú …ó̄ÿ ö Ôý³û {Ô~́ ¼÷®.

…³}ÿ ‘áïýì }üô ̧~©’ï~õ òý~́ …ú …÷®šú …ý½’³ÿ îþ …~¼¯ ê±} ®² À÷²‘þ àú }ÐÅ~ÿ î¦’³ñ ²ö¿ ©~Àþ ²}

…³}ÿ ‘~îýô }Ð’†~² øμüóú ̧~©“ ©~òú }ò›ïô ̧³}× ®}²ò̄ …~ î~ ®² îý~õ …å±}²ò̄. ‘~àó÷õ }ò›ïô …’ô }́ àïâ …þ®²üÖ

…¹ý~²ÿ }́ }ÐÅ~ÿ ¥Ý÷Üþ …ù³û îó̄ ¼¯û }̧“ }î~ }üô àïâ ø~ …³}ÿ ‘áïýì ©~òú }ò›ïô à~Øþ ò†÷®û }̧“ ö òý~́

…ú ²}øá~²ø~ÿ š¯ǖÿ …³}ÿ š±̂ îó~…Ò î~êþ öš÷® ®}²®.

…~àï~í ©÷¿ öÜ’þ …ú }ÈéÓ îþ ²̧~ò̄ àú }ò›ïô Ðëïþ …’ô àú ®² }²‘†~Ë ‘óå~‘óæ …~ }ò›ïô ÀóÙþ Øó~ö²}õ …’ô

ü~ øï~õ }ò›ïô …’ô }ü³}õ îþ …~¼¯ î›÷´ }ò’½~² î›ëú Ðëïþ - ‘³öü›þ ²} }©± òï÷®û }̧“. …ó~…³}üô }ò’Í~²

îþ²ö® àú îÝ~è” ö´üô ö Ü~…ì ¡~Œ ²} …³}ÿ ®}ö²ÿ ®²ü~Ø“ òï~ǖ ‘~ }îá~õ }ò’½~² }öêýô ¼ï~²û {õ Ø³}øð {ǖ.
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øý~” î¯ü³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ }́ ‘~²ü«  42/1/59 êÕ~ü“42/3/59šïÑ~" 5  šë¹ú 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 ̧~í 5931 ‘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´ …’ô 5931 )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 }öí5931
‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥ÝýÝþ š¯ǖ: 85$ ‘Ñ̄}® àì:5734

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥Ý÷Üþ š¯ǖ:41$ ‘Ñ̄}®àì:4811

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ|®}ò½›÷üþš¯ǖ:14$ ‘Ñ̄}® àì: 9174

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ à~²®}òþ š¯ǖ:81$ ‘Ñ̄}® àì:28
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}ÈéÐýú
}ò’½~² î›ëú Ðëïþ  ‘³öü›þ  }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ    

…ú }ÈéÓ }ÐÅ~ÿ î¦’³ñ }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ$ }ò›ïô …’ô }ü³}õ ö ̧~ü³ ®̧“ }ò̄²à~²}õ ÀóÑ“ …’ô à½÷² îþ

²̧~ò̄$ }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ î›÷´ ¡~Œ î›ëú Ðëïþ  ‘³öü›þ ²} }©ý³}— }́ ö´}²” Ðë÷ñ$ ‘¦ÝýÝ~” ö Øó~ö²ÿ }©± òï÷®û

}̧“.

ê±} }́ àëýú ®}ò½å~øý~õ$ î¦ÝÝýô$ à~²¼ó~̧~õ ö ®}ò½›÷ü~õ î¦’³îþ àú ®² ́îýóú …’ô î~üì …ú }ò’½~² îÝ~è” ©÷®

ø¹’ó̄$ ®²©÷}̧“ îþ ä³®® îÝ~è” ©÷® ²} …ú {®²» }üïýì  moc.oohay@9041kabab      }²̧~í Ø³î~üó̄. ö ü~ …~

®…ý³©~òú }ò›ïô …ú {®²» ‘ù³}õ  ¼ù³{²}  ©ý~ü~õ {²¿ îù³  …ë÷}² Ô³…þ  ‰éã 31 È†Ýú }öí  )‘ëÙô 585032888 (

}²̧~í Ø³î~üó̄.

   }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ
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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…ù~²59 ¡ù~² ̧ªó³}òþ …~

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

1- ®² ‘~²ü« 61Ø³ö²®üô î~û 5931$  ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó÷}õ"}̧’Ù~®û }́ ²ö…~²û ø~ÿ Ø÷è®ÿ ®²

…’ô ø~ÿ ‰ý¾ ̧~©’ú …ú îóÍ÷² š±̂   ®ÿ }à¹ý¯ à³…ô ø÷} öà¹‡ îÝ~öî“".

2- ®² ‘~²ü« 7 }²®ü†ù½“  î~û 5931$ ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó÷}õ "îÑ³Øþ  kolerus - }©’³}Ó šǖ¯

îùó¯̧þ šù“ ²ØÒ Ðý÷̂ }‘Á~è” ̧~́û }ÿ ®² ®²ǿ~ÿ }‘Á~í î÷š÷® ®² ̧~́û ø~ÿ ‘óý¯û".

3- ®² ‘~²ü« 22 }²®ü†ù½“  î~û 5931$ ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó÷}õ "{́î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ ®²

}²´ü~…þ ̧~́û ø~ÿ ́ü³…ó~üþ".

4- ®² ‘~²ü« 5 ©³®}® î~û 5931$ ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó~öüô "‘áóýâ ø~ÿ îÝ~öñ ̧~́ÿ ®² ̧~©’ï~õ

Ø~Ü¯ Ü~̂ ̧~́û }ÿ"  ö "²ö¼ù~ÿ ‘μ²üÞ ®² ‘³ã …’ô".

î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ ø~ÿ
}ò›ïô …’ô }ü³}õ

5

…ú }́}ÿ ‘÷êý̄ ø³ ‘ô Ø÷è® ®² à~²©~òú ø~ÿ Ø÷è® ̧~́ÿ$ 09 - 001 àýë÷ä³ñ ²ö…~²û Ø÷è®ÿ ‘÷êý̄ îþ ¼÷®. îýμ}õ ‘÷êý̄

¸~èòú ²ö…~²û Ø÷è®ÿ ®² ®òý~ …ú 031 îýëý÷õ ‘ô îþ ²̧¯. ®² ¥~í ¥~Ä³ …ª¾ î¦ȫ®ÿ }́ ²ö…~²û ø~ÿ Ø÷è®ÿ ®² ²}û

¸~́ÿ …ú Ðó÷}õ ̧óå¯}òú î÷²® }̧’Ù~®û Ü³}² îþ äý³® ö …ª¾ …μ²äþ }́ ²ö…~²û ø~ÿ Ø÷è®ÿ ‘÷êý̄ ¼¯û ®² î¦÷Èú

à~²©~òú ø~ÿ Ø÷è® ̧~́ÿ }ò†~² îþ ¼÷®. ²ö…~²û ø~ÿ Ø÷è®ÿ …³ ©éÛ ²ö…~²û ø~ÿ {øóþ ©÷}Ã øý̄²öêýáþ ö ü~

‰÷´öèòþ îï’~́ÿ }́ ©÷® ò½~õ òïþ ®øó̄. …~ }üô öš÷® …ú ®êýì ́ü~® …÷®õ îýμ}õ àë¹ýð ®² ²ö…~²û$ ‰’~ò¹ýì ö}àó¾

²ö…~²û …~ ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô öš÷® ®}²®. }üô ö}àó¾$ à³…ó~‘~̧ý÷õ$…ú À÷²” ̧ó’þ ®² …¦˜ ‰~ü~üþ …’ó÷}àó¾ îÅ³ÿ

î¦¹÷̂ îþ ¼÷® àú ®² ¥¯ }îá~õ }́ …³ö´ {õ …~ǖ šë÷äý³ÿ ¼÷®. …~ }üô öš÷®$ à³…ó~‘~̧ý÷õ ²ö…~²û )ö ü~ ‘ï~ñ î÷}®

¸ýï~òþ( ²} îþ ‘÷}õ …ú Ðó÷}õ ²ö¿ Ðïì {ö²ÿ ̧³üÒ …ú îóÍ÷² à¹‡ îÝ~öî“ ®² òÍ³ ä³Ø“. ®² À÷²” ®² îÑ³Ç Ü³}²

ä³Ø’ô î¦Á÷è” …’óþ ®² …³}…³ ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô$}üô Ü~…ëý“ öš÷® ®}²® àú ̧ýï~õ ²} …É÷² à~îì …~ ²ö…~²û š~üåμüô

à³®.

‘÷êý̄ üâ ‘ô ̧ýï~õ …ú îÁ³Û  1.8 ‘ô î÷}® }öêýú ö }ò’½~² 1 ‘ô ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô …ú ø÷} îþ }ò›~î¯. ®² ̧~í 5002 îýμ}õ

‘÷êý̄ ä~́ ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô ®² ®òý~ 947 îå~‘ô …÷®û }̧“ ö …³ }̧~» ‘÷}ØÞ àŠóù~ç }üô îýμ}õ …~ǖ ®² ̧~í 0202 …ú 126

îå~‘ô à~ø¾ ü~…¯. ‘é¿ ø~ÿ ä¹’³®û …ýô }êïëëþ …ú îóÍ÷² à~ø¾ ‘÷êý̄ ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô ö ü~ °©ý³û ̧~́ÿ {õ ®² ¥~í

}ò›~ñ }̧“. }̧’Ù~®û }́ Ðïì {ö²ÿ ̧³üÒ î¦Á÷è” …’óþ …~ ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô ®² îÝý~» ÀóÑ’þ ²} îþ ‘÷}õ …ú Ðó÷}õ

üáþ }́ äμüóú ø~ÿ °©ý³û ̧~́ÿ ®}‚ïþ ä~́ ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô ®² òÍ³ ä³Ø“.  }̧’Ù~®û }́ ²ö…~²û …ú š~ÿ ̧ýï~õ …³}ÿ ‘÷êý̄

î¦÷è” ̧~©’ï~òþ …ȫõ ̧ýï~õ îþ ‘÷}ò̄ …ú à~ø¾ îÁ³Û ̧ýï~õ$ à~ø¾ ‘÷êý̄ ä~́ø~ÿ äëª~òú }ÿ ö à~ø¾ îýμ}õ

²ö…~²û ø~ÿ }ò†~² ¼¯û îó›³ ¼÷®.   

¸ªó³}òþ:61Ø³ö²®üô î~û 5931$
î÷Ä÷Ó:̧ïýó~² "}̧’Ù~®û }́ ²ö…~²û ø~ÿ Ø÷è®ÿ ®² …’ô ø~ÿ ‰ý¾ ̧~©’ú …ú îóÍ÷²

š±̂   ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô ø÷} öà¹‡ îÝ~öî“"
¸ªó³}õ: ®à’³ îù³®}® î~ø÷‘ý~õ$®à’³}ÿ ̧~́û
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¸ªó³}òþ:7 }²®ü†ù½“ î~û 5931$
î÷Ä÷Ó:̧ïýó~² "îÑ³Øþ  kolerus - }©’³}Ó š¯ǖ îùó̄þ̧ šù“ ²ØÒ Ðý÷̂

}‘Á~è” ̧~́û }ÿ ®² ®²´ø~ÿ }‘Á~í î÷š÷® ®² ̧~́û ø~ÿ ‘óý̄û“"
¸ªó³}õ:   releehW llessuR .rM 

î¯ü³Ð~îì ¼³à“  rabofeR  }̧’³}êý~ ö ÐÅ÷ ®}‚ð ö øý~” î¯ü³û }ò›ïô ‘óý̄äþ }̧’³}êý~ )  ) ailartsuA AITP 

SureLok™ is the result of years of experience, investment, research, development

and testing. It has been developed for the post-tensioning, construction and mining

industries with a patent pending in Australia and Internationally.

SureLok™ is revolutionary as it offers a range of safety, cost, design and perfor-

mance benefits. It is a world-class leader in the industry as it is the first of its kind to

provide temporary movement while at the same time remain sealed as it achieves

its shear capacity.

Temporary Movement Joints (TMJ) are the most complex joint as they require tem-

porary free movement in two horizontal directions prior to being locked tight for per-

manent stability and integrity of a structure.

The solution required a combination of specialist areas of engineering outside of

the standard field of structural engineering, using hydraulic engineering to design a

movable pressure seal as well as unfamiliar materials such as rubber and plastics to

deliver affordability.

The solution “SureLok” engineers an intelligent void with a pressure sealed system

bridging the joint whilst allowing horizontal movement before being locked together

with a typical cement grout mixture used for posttensioned tendons. The intelligent

void ensures the dowel contains cover for durability and fire within the sleeve across

the joint without having to rely on the joint itself being sealed or grouted. During the 3

years of development there were 12 prototype phases tested against the rigorous

design and site criteria. In addition, the product has also been tested at the Univer-

sity of Technology Sydney (UTS).

We are extremely pleased and proud to have finally resolved the past long standing

issues of temporary movement joint performance, whilst utilising materials such as

plastics, rubber and mild steel to ensure the product is financially feasible and avail-

able to all.

You can now have peace of mind knowing that SureLok™ is the tested and proven

solution to temporary movement joints and is the answer to your TMJ needs and

requirements.
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¸ªó³}òþ:22  }²®ü†ù½“ î~û 5931$
î÷Ä÷Ó:̧ïýó~² "{´î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ ®² }²´ü~…þ ̧~́û ø~ÿ ́ü³…ó~üþ"

¸ªó³}õ:®à’³ ¥~î¯ êýþ̀  

à~²¼ó~» }²¼¯ ̧~́û - î¯ü³ü“ ²ü¹â ®² ́ü³̧~©“ ø~$

òåù¯}²ÿ }́ ̧~́û ø~ÿ ́ü³…ó~üþ Ä~îô Ðïëá³® îó~̧‡ ö …ùýóú ̧~́ÿ øμüóú ø~ÿ ¡³©ú Ðï³ ̧~́û ø~ÿ ́ü³…ó~üþ

îþ…~¼¯. ‰~ü¾ îóÍð ö ‰ý÷̧’ú }üô ̧~́û ø~ …ª¾ îùïþ }́ Ø³{üó̄ î¯ü³ü“ òåù¯}²ÿ }́ ́ü³̧~©“ ø~ îþ …~¼¯.

î›ï÷Ðú}ÿ }́ {́î÷õ ø~ÿ îª³̂ ö Ôý³ îª³̂ îþ ‘÷}òó̄ ®² ‰~ü¾ Ðïëá³® }́ òÝÉú òÍ³ ‰~ü~üþ ö ̧~́û }ÿ î÷²® }̧’Ù~®û

Ü³}² äý³ò̄.®² }üô šë¹ú …³©þ }́ ²ö¿ ø~ÿ î’̄}öí ®² }²´ü~…þ ‰~ü~üþ ö Ðïëá³® ̧~́û }ÿ …~ }¼~²û …ú î÷}²® }š³}üþ

î÷²® …³²̧þ ö …¦˜ Ü³}² ©÷}ø¯ ä³Ø“. øÛ̄ }üô äÙ’~² ò½~õ ®}®õ òÝ¾ îÙý̄ ²ö¿ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ ®² }ò›~ñ ‰~ü¾ ø~

ö î¯}©ëú …¹ý~² àð ®² ØÑ~êý“ ‰ý÷̧’ú ̧~́û ø~ îþ …~¼¯. øï¢óýô à~²{îÿ̄ ö î¦ȫ®ü“ ²ö¿ ø~ÿ îÑ³Øþ ¼¯û î÷²®

…¦˜ Ü³}² ©÷}ø¯ ä³Ø“.

{õ ¡ú ®² }üô äÙ’~² Ðëïþ }²}üú ©÷}ø¯ ¼¯:

1- î¯ü³ü“ òåú ®}²ÿ }́ ́ü³̧~©“ ø~

2- {́î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂

3- îÑ³Øþ {́î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ …³}ÿ …³²̧þ Ðïëá³® ̧~́û }ÿ

4- îÑ³Øþ {́î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ …³}ÿ …³²̧þ Ðïëá³® ‰~ü~üþ

5- {́î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ - îμ}ü~ ö î¦ȫ®ü“ ø~

6- šïÒ …ó̄ÿ

¸ªó³}òþ:5  ©³®}® î~û 5931$
î÷Ä÷Ó:̧ïýó~² " "‘áóýâ ø~ÿ îÝ~öñ ̧~́ÿ ®² ̧~©’ï~õ Ø~Ǖ Ü~̂ ̧~́û }ÿ".
¸ªó³}õ }öí: îùó»̄ ²¥ýð }òÁ~²ÿ$ îǖ³Ð~îì ¼³à“ ̧~́û à~²}õ …~î¯}® ö ÐÅ÷ ¥Ý÷Üþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

®² à½÷² î~ îÝ~öñ ̧~́ÿ ̧~́û ø~ÿ …ó~üþ Ôý³ î¹ë§ …ý½’³ î’³}®Û …~ îÝ~öñ  ̧~́ÿ î¯}²» îÉ³̈ îþ ¼÷® …ú

ò¦÷ÿ àú òå~û š~îÑú îùó̧̄þ …ú ̧ï’þ îþ ²ö® àú ü~ ‘óù~ î¯}²» à½÷² }́ }üô ò÷Ó ̧~©’ï~õ ø~ ø¹’ó̄ ö ü~ îÝ~öñ

¸~́ÿ î¯}²» ®² }öê÷ü“ …÷®û }̧“.

®² ¥~êýáú ®² …ýï~²̧’~õ ø~ î¹„ëú …¹ý~² Ü~…ì ‘~îì }̧“. }́ òÍ³ à~²…³ÿ ®² ́î~õ öÜ÷Ó ́êμêú $…ýï~²̧’~õ ø~ î³àμ

}²}‚ú ©î̄~” …ú {̧ý‡ ®ǖä~õ ø¹’ó̄ ®² ¥~êýáú Ðï¯û    …ýï~²̧’~õ ø~ ÿ à½÷²®² ä³öû …ó~üþ Ôý³ î¹ë§ Ü³}² îþ äý³ò̄.

®² }üô }²}‚ú$ …ýï~²̧’~õ ̧ý̄ }ê½ù¯}– üμ® …ú Ðó÷}õ üâ òï÷òú îÝ~öñ ̧~́ÿ î÷²® …³²̧þ Ü³}² îþ äý³®.

}́ òÝÉú òÍ³ ‘Ý÷ü“$ òÁ‡ ‰³öØýì ø~ÿ Ø÷è®ÿ ‰³¼¯û …~ …’ô ²öÿ ®ü÷}²ø~ÿ {š³ÿ$ š~üåμüô ²ö¿ î’̄}öí ¼~‘á³ü“

ü~ òÁ‡ êïýóý“ à~îŠ÷´ü“ ¼¯.

î½ªÁú …~²´ }üô ‘áóýâ$ }̧’Ù~®û }́ ¼áì ‰±ü³ÿ …~èÿ Ø÷è® ®² šù“ šë÷äý³ÿ }́ ¼á¹“ ÜÉ³ÿ ü~ êÕμ¼þ ‘³®

®ü÷}²ø~ ®² î÷}šú …~ òý³öÿ ́êμêú îþ …~¼¯.

îýªá÷̂ à³®õ ²}ò³ø~ÿ Ø÷è®ÿ òýμ ²öÿ ‘ý³ø~ÿ ̧ÝÚ ®² ²}̧’~ÿ }Øμ}ü¾ Àë†ý“ ̧ÝÚ ø~ÿ È~ß Ä³…þ }š³}

ä³®ü¯.
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¸ªó³}òþ:5  ©³®}® î~û 5931$
î÷Ä÷Ó:̧ïýó~² "²ö¼ù~ÿ ‘μ²üÞ ®² ‘³ã …’ô".

¸ªó³}õ ®öñ: îùó̄» î¦ï÷® }ü³}šý~õ$ î¯ü³Ð~îì ¼³à“ ‰~ü~ ̧~́ {¶ò̄ ö ÐÅ÷ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

‘³ã ø~ ®² …’ô …ú ®ö ®êýì }Àëþ ‘μ²üÞ îþ|¼÷ò̄.

1( îóÙ± …ó̄ÿ ö ²ö´òú …ó̄ÿ ‘³ã …³}ÿ šë÷äý³ÿ }́ ®²öõ ²Ø“ î÷}® ́ü~ò†~² …ú ®²öõ …’ô

2( …~́ä³®}ò̄õ Ì³Øý“ …~²…³ÿ ö üáŠ~²¡åþ }ÐÅ~ÿ …’óþ    

®² }üô ²}̧’~ îþ|‘÷}õ ‘μ²üÞ ‘³ã ²} …ú ®ö ¼ý÷û àð Ø½~² ü~ ‰³Ø½~² }ò›~ñ ®}®.

…¹’ú …ú ò÷Ó ‘³ã ö Ð~îì ‰¯ǖ {²ò̄û {õ ö òýμ …~ ‘÷šú …ú î¦ȫ®ü“ ø~ÿ }š³}üþ îþ|‘÷}õ Ðïëý~” ‘μ²üÞ ®² ‘³ã ø~ ²}

…ú ®ö ²ö¿ :1( ‘μ²üÞ ‰³Ø½~² }́ ̧É§ ‘³ã ö 2( ‘μ²üÞ ‰³Ø½~² }́ ÐïÞ ‘³ã }ò›~ñ ®}®.

šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄ î÷̧þ àëù³ÿ

®…ý³ î¦’³ñ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…¯üô ö̧ýëú …~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ î³¥÷ñ ̧ý̄ ²Ä~ îý³ }…÷}êÙ’¦þ ò·}®)²Ä÷ÿ( …μ²ç ©~ò̄}õ$²}

©î̄“ šó~…Ñ~êþ ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç òï÷®û ö …³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ ¼áý†~üþ ö ̧Ñ~®” ö …³}ÿ {õ

Ðμüμ ̧Ù³ à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ ‰~ã Èë‡ îþ òï~üýð.
}ò›ïô …’ô }ü³}õ

šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ ø³îμ Ø~îýëþ

î¯ü³Ð~îì î¦’³ñ îùó̧̄ýô î½~ö² à÷…~õ à~ö ö …~́²» }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ ò~äù~òþ øïá~² î¦’³î’~õ îùó̄» …~…â ÐëýŠ÷² ²} ©î̄“ šó~…Ñ~êþ$ øïá~²}õ ö

©~ò÷}®û î¦’³ñ {õ î³¥÷ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç òï÷®û ö …³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ ¼áý†~üþ ö ̧Ñ~®” ö …³}ÿ {õ Ðμüμ ̧Ù³

à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ ‰~ã Èë‡ îþ òï~üýð.
}ò›ïô …’ô }ü³}õ 8

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄  î¦¹ô ̧ë¦½÷²

î¯ü³Ð~îì î¦’³ñ …’ô ‰·öø~õ }ü³}òý~õ

…¯üô ö̧ýëú …~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ ‰̄²ä³}îý’~õ ²} ©î̄“ šó~…Ñ~êþ ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç

òï÷®û ö …³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ ¼áý†~üþ ö ̧Ñ~®” ö …³}ÿ {õ Ðμüμ ̧Ù³ à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ ‰~ã Èë‡ îþ òï~üýð.

šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄ îù³}® {²}ñ

ÐÅ÷î¦’³ñ ¥Ý÷Üþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…¯üô ö̧ýëú …~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ î~®² ä³}îý’~õ ²} ©î̄“ šó~…Ñ~êþ ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“

Ð³Ç òï÷®û }́ ®²ä~û ©¯}ÿ îù³…~õ …³}ÿ {õ î³¥÷ñ Èë‡ îÕÙ³” ö …³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ À†³ ö ¼áý†~üþ {²´öîó̄üð
}ò›ïô …’ô }ü³}õ

šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ ‰³öüμ Üȫ̧þ

ÐÅ÷î¦’³ñ ¥ÝýÝþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…¯üô ö̧ýëú …~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ ‰²̄ä³}îý’~õ ²} ©î̄“ šó~…Ñ~êþ ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“

Ð³Ç òï÷®û }́ ®²ä~û ©¯}ÿ îù³…~õ …³}ÿ {õ î³¥÷ñ Èë‡ îÕÙ³” ö …³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ À†³ ö ¼áý†~üþ {²´öîó̄üð
}ò›ïô …’ô }ü³}õ



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

¸³öüº à³®̧’~õ- øï~ü¾ îëþ …’ô …~ ¥Å÷² ²‚ýº }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ …~ ¥Å÷² šïÑþ }́ }̧~‘ý̄$ À~¥†óÍ³}õ

}́ šïëú: ²‚ýº }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ$ î¹„÷èõ ö ®}ò½›÷ü~õ ®² ̧~êô {îÙþ ‘„~‘³ Ðéîú Ð†̄}êá³üð î²̄» ®}ò½å~û

‰ý~ñ ò÷² î³àμ ̧óó̄Ÿ …³äμ}² ¼¯

…ú äμ}²¿ à³®‰³»; ®à’³ üÑÝ÷̂ }¥ïÿ̄ ²‚ýº ®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷² î³àμ ̧óó̄Ÿ …~ Ð³Ç ©ý³ îÝñ̄ …ú ¥Å~² ö …~ Ø³}

²̧ý̄õ øÙ’ú îÑëð$ }üô ²ö´ ²} …ú ‘ï~îþ }̧~‘ý̄ ö ®}ò½›÷ü~õ ‘†³üâ äÙ“ ö …³äμ}²ÿ øï~ü¾ ®² ©Á÷Ã ̧~́û ø~ÿ

…’óþ ²}$ ²}øþ îó~̧‡ …³}ÿ }²‘Ý~ ®}ò¾ ö ÀóÑ“ à½÷² ®}ò¹“.

¸Šº ®…ý³ Ðëïþ }üô ̧ïýó~² }Ìù~² ®}¼“: ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ …μ²ä’³üô ÀóÑ“ à½÷² }́ ê¦~Ï ̧³î~üú ö òý³öÿ

}ò¹~òþ }̧“ ö ²¼¯ ‘áó÷ê÷¶ÿ ö ‘Õýý³}” …~́}² ö òý~́ …ú à~ø¾ ́î~õ …³ä½“ ̧³î~üú ®}²}õ …ª¾ Ðï³}òþ èî́ú }ü›~®

‘¦÷í ®² }üô …ª¾ ¼¯û }̧“.

äë†~Ôþ øï¢óýô …~ …ý~õ }üóáú È³}¥þ$ Øó~ö²ÿ$ ‘÷êý̄$ ̧~©“$ ¥ïì ö òåù¯}²ÿ î³}¥ì ̧~©“ …’ô }̧“$ …ý~õ à³®: …’ô

‰~üú ÿ }Àëþ ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ …÷®û ö }à³̀ ̧~́û ø~ÿ î÷²® }̧’Ù~®û ®² à½÷² …’óþ ü~ Ø÷è®ÿ ø¹’ó̄.

öÿ ®² ©~‘ïú }°Ð~õ à³®: }̧’~õ à³®̧’~õ ‘óù~ }̧’~òþ }̧“ àú …¦˜ }š³}üþ à³®õ ©÷¼ú ø~ÿ îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ ®²

{õ îÉ³̈ îþ …~¼¯$ öêþ ‘~àó÷õ øý£ }Ü¯}îþ …³}ÿ }š³}üþ ¼ȭ {õ À÷²” òå³Ø’ú }̧“.

ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ üáþ }́ }Àëþ ‘³üô îÑý~²ø~ÿ ÀóÑ’þ ¼ȭ ø³ š~îÑú }̧“

¸ªó³}õ öü·û }üô î³}̧ð üÑóþ: ®à’³ ‘¯üô ÐÅ÷ øý„“ Ðëïþ ®}ò½å~û ö ²ü~̧“ }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ øð ®² }üô

î³}̧ð }Ìù~² ®}¼“: ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ …ú Ðó÷}õ üáþ }́ }Àëþ ‘³üô îÑý~²ø~ÿ ÀóÑ’þ ¼ȭ ö òï~® ²¼¯ ö‘÷̧Ñú ø³

à½÷² …÷®û ö î½áé” ̧~©“ ö̧~́ ®² à½÷² ¼~îì Ðï³ îÙý̄ àð ̧~©’ï~õ ø~$ øμüóú îÁ³Øþ ®² }°}ÿ àýÙý“ ‰~üýô$
î¹~‚ì î³…÷Ë …ú }ò³¶ÿ ö î¦ýÊ ́ü¹“ ö }üïóþ ̧~©’ï~õ ø~ ®² …³}…³ ©É³}‘þ î~òó̄ ́êμêú îþ …~¼¯.
®à’³ ‘̄üô øï¢óýô …ý~õ à³®: …ý¾ }́ 04 ®²À¯ }ò³¶ÿ îÁ³Øþ à½÷² ®² …ª¾ Ðï³}òþ ö …ý¾ }́ 52 ®²À¯ }ò³¶ÿ îÁ³Øþ
à½÷² ®² ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ À³Û îþ ¼÷® ö ‘÷êý̄ ̧~êý~òú ̧ýï~õ ®² à½÷² …ú …ý¾ }́ 07 îýëý÷õ ‘ô ²̧ý̄û }̧“.
öÿ }®}îú ®}®: Ðñ̄ îÁ³Û …ùýóú ̧ýï~õ ®² ̧~©“ …’ô$ ‘÷êý̄ …’ô …~ àýÙý“ ò~îó~̧‡ ö }š³}ÿ ò~îó~̧‡ }́ î½áé” Ðï¯û ®²
}š³}ÿ ̧~́û ø~ÿ …’óþ îþ …~¼ó̄.
öÿ …~ …ý~õ }üóáú …’ô ‰³îÁ³Û ‘³üô îÁ~ê§ îÁ³Øþ ®² ®òý~̧“$ }°Ð~õ òï÷®: à½÷² î~ ®² ̧~í 29 ¡ù~²îýô ‘÷êý̄ àóó̄û
¸ýï~õ …Ñ¯ }́ øó̄$ ¡ýô ö{î³üá~ …÷®û }̧“.
®à’³ ‘̄üô ®² ©~‘ïú …ý~õ à³®: øÛ̄ ‰ý¾ …ýóþ ¼¯û ®² ̧~í 4041 ‘÷êý̄ …’ô$ }š³} ö È³}¥þ ̧~́û ø~ÿ …’ô …~ îÝ~öî“
05îå~‰~̧á~í …Á÷²” î’̄}öí ®² à½÷² ©÷}ø¯ …÷®.
…’ô Ôë’áþ üáþ }́ ‰³ à~²…³®ÿ ‘³üô îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ }̧“
îùó̄» ©Éý†þ ²‚ýº àïý’ú ÿ ²öüú ø~ÿ …’ô Ôë’áþ ö´}²” ²}û ö¼ù³̧~́ÿ ®üå³ ̧ªó³}õ }üô ̧ïýó~² }Ìù~² ®}¼“: î½áì
}Àëþ ²öüú ø~ÿ …’óþ Ôë’áþ$ àð ®Ü’þ îùó̧̄ýô …÷®û ö üáþ }́ ®èüì ̧~©“ ²öüú ø~ÿ …’óþ Ôë’áþ; ²òåþ$ š±}…ý“ ö ́ü†~üþ
{õ îþ …~¼¯.
öÿ ®² ²}̧’~ÿ ̧~©“ …’ô }®}îú ®}®: …’ô }́ ®ö …ª¾ Ðï¯û ¼~îì ̧óå¯}òú ø~ÿ î’½áì }́ î~̧ú ö …’ô …ú À÷²” ¼á¹’ú ü~
È†ýÑþ …÷®û ö ©ïý³ÿ àú ¼~îì î÷}® ̧ýï~òþ$ {̂ ö ø÷} }̧“; ‘½áýì ¼¯û }̧“.
îùó̄» ©Éý†þ øï¢óýô }°Ð~õ òï÷®: üáþ }́ î½áé” à~²ø~ÿ }š³}üþ }üô }̧“ àú …~è …³®õ ̧³Ð“ Ðïì î’ó~̧‡ …~ ‰~üýô
{îȭ àýÙý“ îþ …~¼¯ }î~ ®² ²öüú ø~ÿ …’ô Ôë’áþ ²òåþ }üô ®ö î÷²® …~ øð ‘Å~® ò̄}²ò̄.
öÿ ®² ©~‘ïú …ý~õ à³®: à~²…³® ²öüú ø~ÿ …’ô Ôë’áþ ²òåþ ®² š~®û ø~ÿ ¼ù³ÿ ö …ýô ¼ù³ÿ$ ®}î¯}²ÿ ø~$ ‰~®ä~õ ø~$ ‰~²àýóæ
ø~ ö ‘ï~ñ îá~õ ø~ÿ àú àÙú ÿ …~́ÿ ®}¼’ú …~¼ó̄ Ü~…ì }̧’Ù~®û îþ …~¼¯ ö îμ}ü~ÿ }̧’Ù~®û }́ }üô ²ö¿ ¼~îì …~́‘~̂ ò÷² ö
à~ø¾ ä³î~ÿ ¼ù³ø~$ }ÀÉá~ã …ù’³$ îý̄}õ ®ǖ ö̧ýÒ ‘³ ö ̧~́öà~² …~ î¦ýÊ ́ü¹“ ö à~ø¾ ò~øï÷}²ÿ ø~ îþ …~¼¯.
®² }®}îú }üô ̧ïýó~² ‰óì ‰³̧¾ ö ‰~̧« …~ ¥Å÷² ®à’³ ‘̄üô$ ®à’³ ¡ýóþ$ ®à’³ ®…~× }̧’~® ö ÐÅ÷ øý„“ Ðëïþ ®}ò½å~û$

…³äμ}²ÿ øï~ü¾ îëþ …’ô ®² ®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷² î³àμ ̧óó̄Ÿ    
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ
01

¥¹~ñ ¼³üÑ’þ ö îùó̄» ò÷°²ÿ òï~üó̄û ²}û ö ¼ù³ ̧~́ÿ …³äμ}² ¼¯ ö îÐ̄ý÷õ ö ®}ò½›÷ü~õ ̧÷}è” ©÷® ²} }́ }ÐÅ~ÿ
¥~Ä³ ®² ‰óì ‰³̧ý̄ò̄.
èñ́ …ú °à³ }̧“ àú à~²ä~û {î÷́¼þ 4 ̧~Ð’ú ®² ²}…Éú …~ }²‘Ý~ àýÙý“ …’ô$ î¦Á÷è” …’óþ ö îÑ³Øþ ²öüú ø~ÿ …’ô Ôë’â ²òåþ
…~ î¦÷²ü“ È³̈ }©’éË$ }Øμö®òþ …’óþ ö ²öüú ø~ÿ …’ô ®² ̧ú à~²ä~û î›μ} …~ ¥Å÷² }̧~‘ý̄ÿ ¡÷õ ®à’³ ‘̄üô$ îùó̄»
©Éý†þ ö îùó̄» ¡ýóþ ®² ®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷² î³àμ ̧óó̄Ÿ …³äμ}² ¼¯ ö ®² ‰~ü~õ …ú ¼³à“ àóó̄ä~õ ¥~Ä³ ®² à~²ä~û ä÷}øþ
ò~îú ¥Å÷² ®² à~²ä~û {î÷́¼þ ®}®û ¼¯.
®² ‰~ü~õ }üô î³}̧ð }́ ̧ªó³}ò~õ ̧ïýó~²$ }ÐÅ~ÿ ¥~Ä³ ®² ‰óì$ òï~üó̄ä~õ ¼³à“ ø~ÿ ®öê’þ ö©Á÷Àþ$}ÐÅ~ÿ ‘ýð
}š³}üþ ö šó~̂ {Ü~ÿ îùó̄» ̧ý~ö¿ ̧áýóú ‰÷² )®…ý³ }š³}üþ( ̧ïýó~² ‘Ý̄ü³ …ú Ðïì {î¯   .



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

äμ}²¿ …³äμ}²ÿ ̧ïýó~² îëþ …’ô|ø~ÿ ̧~́ä~² …~ î¦ýÊ ́ü¹“
òÍ³ …ú ²¼¯ ̧³üÒ š÷}îÒ ¼ù³ÿ ®² šù~õ }î³ö´$ Ø³}øð ̧~́ÿ î¹áô îó~̧‡ …ú îóÍ÷² }̧’Ý³}² šïÑý“ ®² }öêý“ ®öê“|ø~ ö

òù~®ø~ÿ ‘Áïýð|äý³ÿ Ü³}² ä³Ø’ú }̧“. …³ øïýô }̧~» ö …ú îóÍ÷² ‰~̧ªå÷üþ …ú òý~́ ²ö´ }Øμöõ î¹áô$ ̧~©“ ̧~́û|ø~ÿ

î¹á÷òþ …ý½’³ ®² ®̧’÷² à~² Ü³}² ©÷}ø¯ ä³Ø“. }́ È³Øþ …~ ‘÷šú …ú ¼³}üÊ ́êμêú|©ýμ …÷®õ à½÷²$ ‘ª³ü‡ ̧~́û|ø~ÿ Ü¯üïþ

ö ò÷̧~́ÿ …~Ø“ ¼ù³ÿ …ú ©Á÷Ã ®² àéõ| ¼ù³ø~üþ òÍý³ ‘ù³}õ î÷²® ‘÷šú îþ|…~¼¯. ê±} òý~́ …ú }Øμ}ü¾ îýμ}õ ‘÷êý̄ îÁ~ê§

¸~©’ï~òþ šù“ ‰~̧ªå÷üþ …ú ¥›ð Ü~…ì ‘÷šú ̧~©“ ö ̧~́ø~ÿ Ðï³}òþ }́ ‰ý~îø̄~ÿ }Àëþ }Øμ}ü¾ ¼ù³ò½ýóþ ©÷}ø¯ …÷®. …~

‘÷šú …ú }üô î÷Ä÷Ó ö }́ {ò›~àú …ª¾ ÐÍýïþ }́ ̧~©“ ö ̧~́ø~ÿ Ðï³}òþ à½÷² …’óþ îþ|…~¼¯$ ‘Ý~Ä~ …ú îóÍ÷² ‘÷êý̄ …’ô ö

¸~ü³ î¦Á÷è” ‰~üú ̧ýï~òþ ²öò̄ÿ ÀÑ÷®ÿ ²} …ú ©÷® îþ|…ýó̄. }Øμ}ü¾ ‘÷êý̄ …’ô òýμ ©÷® …ú îÑóþ }Øμ}ü¾ ®² …á~²äý³ÿ

îÁ~ê§ }öêýú ‘÷êý̄ }üô î~®û ö ®² ò’ý›ú îÁ³Û …ª¾ ÐÍýïþ }́ îó~…Ò È†ýÑþ à½÷² ©÷}ø¯ …÷®. øï¢óýô ‘÷êý̄ îÁ~ê§ }öêýú

¸~©“ …’ô òýμ ©÷® ̧†‡ }ü›~® {ê÷®äþ|ø~ÿ ́ü¹“ î¦ýÉþ ä³®ǖû àú }ü›~® ‘Ý³ü†þ 1 ‘ô ä~́ ®ÿ }à¹ý̄ à³…ô îÑ~®í ®² ò’ý›ú ‘÷êý̄

üâ ‘ô ̧ýï~õ …ú Ðó÷}õ î`~êþ Ü~…ì ‘~îì ®² }üô ́îýóú îÉ³̈ îþ|…~¼¯. …³ }üô }̧~»$ ‘÷êý̄ …’ô Ðéöû …³ îÁ³Û îó~…Ò È†ýÑþ ©÷®

¸†‡ }ü›~® {ê÷®äþ|ø~ÿ ́ü¹“ î¦ýÉþ òýμ îþ|ä³®® àú òÝ¾ îª³̂ ‘÷êý̄ {õ ²} …ý¾ }́ ‰ý¾ òï~ü~õ îþ|̧~́®. ê±} ®² ̧~í|ø~ÿ }©ý³

î¦ÝÝýô ö ®̧“|}ò̄²à~²}õ ÀóÑ“ …’ô …ú }²}‚ú ²}øá~²ø~ÿ îª’ëÚ à~ø¾ {ê÷®äþ|ø~ÿ ́ü¹“ î¦ýÉþ ‘÷êý̄ …’ô ²öÿ {ö²®û|}ò̄.

   

…~ ®² òÍ³ ä³Ø’ô }øïý“ …~èÿ î†~¥˜ ́ü¹“ î¦ýÉþ ®² ÀóÑ“ …’ô$ î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ Ðé–}ê̄öêú ̧ïó~òþ ä³î¹~² }Ü¯}ñ

…ú …³äμ}²ÿ "̧ïýó~² îëþ …’ô|ø~ÿ ̧~́ä~² …~ î¦ýÊ ́ü¹“" ®² ‘~²ü« }²®ü†ù½“ î~û 5931 ®² ¼ù³ ‘~²üªþ ä³î¹~² òï÷® ‘~ ä~îþ

}öêýú ®² ²}̧’~ÿ šïÒ|…ó̄ÿ ²}øá~²ø~ÿ ‰ý½óù~®ÿ î¦ÝÝýô ö ®̧“|}ò̄à~²}õ ÀóÑ“ …’ô à½÷² …ú îóÍ÷² …÷îþ|̧~́ÿ î›ï÷Ðú|}ÿ

}́ }̧’³}‘·ÿ|ø~ÿ îëþ àó’³í ö à~ø¾ {ê÷®äþ ò~¼þ }́ ÀóÑ“ …’ô ö Àó~üÒ ö}…¹’ú …³®}¼’ú ¼÷®.    

®² }üô ̧ïýó~² àú ®² î¦ì î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ Ðé–}ê̄öêú ̧ïó~òþ ö}ÜÒ ®² ¥~šþ {…~® ä³î¹~² ö …~ ¥Å÷² îÝ~î~” }̧’~òþ

ö à½÷²ÿ …³äμ}² ä³®ǖ$ }…’̄} ²ü~̧“ ̧ïýó~² šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ ø³îμ Ø~îýëþ Äïô °à³ ©ý³ îÝñ̄ …ú îÑ³Øþ ®̧’~ö²®ø~ÿ }üô

î÷̧¹ú Èþ ̧~í|ø~ÿ ‘~̧ýº {õ ‰³®}©’ó̄. øï¢óýô }ü½~õ òá~‘þ ²} ®² }²‘†~Ë …~ êμöñ ®̧’ý~…þ …ú ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² ®² ÀóÑ“ …’ô

…ý~õ òï÷®ò̄. ®² }®}îú šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ Ôéî³Ä~ à~‘‡ òï~üó̄û î¦’³ñ ä³î¹~² ®² î›ëº ¼÷²}ÿ }̧éîþ ̧ª³}òþ ©÷® ²} }ü³}®

Ø³î÷®ò̄. ‰º }́ {õ$ šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ î¦ï¯ ¼á³¡þ|́}®û ²ü~̧“ î¦’³ñ î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ²}û$ î¹áô ö ¼ù³̧~́ÿ ö îÑ~öò“ ö´ü³

²}û ö ¼ù³̧~́ÿ }øïý“ …á~²äý³ÿ ‰÷´öèõ|ø~ …ú îóÍ÷² à~ø¾ îÁ³Û ̧ýï~õ ²} …ý~õ òï÷®û ö …ª½þ }́ ‰·öø¾|ø~ÿ À÷²”

ä³Ø’ú ®² î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ²}û$ î¹áô ö ¼ù³̧~́ÿ ö òýμ }ò¹’ý’÷ îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ ®}ò½å~û ‘ù³}õ ®² }üô ́îýóú }²}‚ú ä³®ǖ. ̧Šº

îùó̄» ‰ý~ñ ¥¹ýóþ ®…ý³ Ðëïþ ̧ïýó~² î†~¥þ̀ ²} ²}šÒ …ú }øïý“ î¦ýÊ ́ü¹“ ö }²‘†~Ë {õ …~ ÀóÑ“ …’ô °à³ à³®û ö }øïý“

…³äμ}²ÿ øï~ü¾|ø~üþ }́ }üô ®̧“ ²} î’±à³ ä³®ǖò̄.    ®² }®}îú ̧ïýó~² ö ®² ®ö² ®öñ ̧ªó³}òþ|ø~$ šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ Ðëþ|}à†³

²îÅ~òý~òŠ÷² ²ü~̧“ î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ‘áó÷ê÷¶ÿ ö ®ö}ñ …’ô ®}ò½å~û ÀóÑ’þ }îý³à†ý³ ö šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ î¦¹ô ‘¯üô ²ü~̧“

}ò›ïô …’ô }ü³}õ òá~‘þ ®² ²}…Éú …~ î÷Ä÷Ó ̧ïýó~² ö …ú À÷²” ‘ªÁÁþ }ü³}® Ø³î÷®ò̄.    

…~ ‰~ü~õ ü~Ø’ô î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ|ø~ÿ àëý̄ÿ$ …³ò~îú }²}‚ú 01 îÝ~êú ‰±ü³Ø’ú ¼¯û šù“ }²}‚ú ¼Ù~øþ {Ô~́ ä³®ǖ àú }üô …ª¾ …~

¥Å÷² î¦ÝÝýóþ }́ ®}ò½å~û|ø~ÿ ÀóÑ’þ ¼³üÚ$ ‘ù³}õ$ ÀóÑ’þ }îý³à†ý³$ ©÷}²î́þ$ äýéõ$ ‘¦Áýé” ‘áïýëþ ö Øó~ö²ÿ

‰ý½³Ø’ú à³î~õ ö {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ®´Ø÷í …³äμ}² ¼¯ ö }²}‚ú îÝ~è” ‘~ ́î~õ …³äμ}²ÿ î³}̧ð }©’’~îýú }®}îú ü~Ø“.    
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

®²² Èþ ¡ó̄ ®øú }©ý³ …ú ö}̧Éú ‰ý½³Ø“|ø~üþ àú ®² }…¯}Ó ö ‘÷̧Ñú }ò÷}Ó î÷}® }Øμö®òþ ¼ýïý~üþ ö îÑ¯òþ }ò›~ñ

¼¯û }̧“$ î’ªÁÁýô }üô ÀóÑ“ ‘÷}ò¹’ú|}ò̄ …’ô ²} øïå~ñ …~ ‘÷̧Ñú ®}ò¾ …½³ÿ ö ®² ²Ü~…“ …~ ®üå³ î÷}® ö îÁ~ê§

¸~©’ï~òþ ‘÷̧Ñú ®øó̄ ö š~üå~û {õ ²} ®² ̧É§ ‰³à~²…³®‘³üô îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ ¥ÙÎ òï~üó̄ ö ÜÉÒ …ú üÝýô$ ®̧’ý~…þ

…ú }üô š~üå~û …ȫõ }̧’Ù~®û }́ î÷}® }Øμö®òþ ¼ýïý~üþ$ îÑ¯òþ ö î÷}® ®üå³ }́ šïëú }êý~Û îÝȫ² ò†÷®û }̧“. ®²

à½÷²ø~ÿ ÀóÑ’þ ö ‰ý½³Ø’ú$ ®² 09 ®²À¯ …’ô|ø~ÿ îÁ³Øþ$ üâ ü~ ¡ó̄ î~®û }Øμö®òþ ¼ýïý~üþ …ú à~² îþ|²ö®. ®²

ö}ÜÒ à~²…³® î÷}® }Øμö®òþ î~ ²} Ü~®² îþ|̧~́®$ ‘~ }́ ¥¯}à³̀ Ì³Øý“ îÁ~ê§ …ù³û èñ́ ²} …†³üð.

 î¦’÷}ÿ }Àëþ: ®² äμ}²¿ }Àëþ …ú È÷² îÙÁì {î¯û }̧“.

ò’ý›ú äý³ÿ:

…ú òÍ³ îþ ²̧¯ àú ‘Õýý³ ö ‘¦÷è” }Øμö®òýù~ÿ ¼ýïý~üþ$ö}…¹’ú …ú Ð÷}îì îª’ëÙþ ©÷}ø¯ …÷®àú …³©þ }́ {òù~ Ü~…ì

‰ý¾ …ýóþ ò†÷®û  ö …³©þ ®üå³ òýμ îþ|‘÷}òó̄ ®² šù“ Ðáº üá¯üå³ …~¼ó̄ …~ }üô ¥~í ¼~ǖ …ù’³üô ²}û …³}ÿ ‰ý¾ …ýóþ

î¹ý³‰ý¾ ²Ø“ }Øμö®òýù~ÿ ¼ýïý~üþ ®² ‰~̧« …ú }üô ‰³̧¾ ü~Ø“ ¼÷® àú ®²ü~…ýð à¯}îýâ }́ }Øμö®òýù~ ®}²}ÿ }øïý“

…ý½’³ÿ ø¹’ó̄ ö …ú ò÷Ðþ ÀóÑ“ ̧~©“ ®² {üó̄û òý~́ …ý½’³ÿ …ú {òù~ ©÷}ø¯ ®}¼“.

®öîýô š½ó÷}²û îëþ …’ô …~ …³äμ}²ÿ øÙ’ïýô øï~ü¾ …’ô ¼³ß à½÷² }́ 6 ©³®}® î~û ̧~í š~²ÿ }Ø’’~̈ ¼¯ ö ‘~

{…~òï~û …~ …³ò~îú ø~ÿ ́ü³ }®}îú ©÷}ø¯ ®}¼“:

1-à~²ä~øù~ÿ {î÷¼́þ îª’ëÚ    

2-…~́®ü¯ ø~ÿ Ðëïþ

3-î¹~…Ý~” …’ô îùó¯̧ýô ö ®}ò½›÷ü~õ

®² }®}îú …ú ¼³¥þ }́ }üô øï~ü¾ îýŠ³®}́üð:

…Ñ¯ }́ ‘éö” {ü~” {̧ï~òþ ö øïó÷}üþ …~ ̧³ö® îÝ»̄

šïù÷²ÿ }̧éîþ }ü³}õ$ šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ ö}²̧’ú ‰÷² …ú ©ý³

îÝñ̄ ä÷üþ …ú îùï~ò~õ ‰³®}©’ó¯ ö …~ }¼~²û …ú ‘~²üª¢ú

‘~̧ýº }üô }ò›ïô }Øμö®: }ò›ïô …’ô }ü³}õ$ ¼~©ú ©³}̧~õ

²Ä÷ÿ$ òª¹’ýô }ò›ïô Ðëïþ …’ô }ü³}õ }̧“ àú }́ ̧~í 4831

®² î½ù¯ ØÑ~êý“ ©÷® ²} {Ô~́ à³®û }̧“.öÿ ‘Á³ü§ à³®: }́

{Ô~́ ØÑ~êý“ }üô }ò›ïô ‘~àó÷õ 6 øï~ü¾ îóÉÝú|}ÿ …~ î÷Ä÷Ð~” ‘ªÁÁþ …³äμ}² ¼¯û ö ‘÷}ò¹’ú|}üð øÙ’ïýô ®ö²û

øï~ü¾ …’ô ¼³ß à½÷² ²} òýμ …³äμ}² àóýð$ øï¢óýô }́ }Ü¯}î~‘þ àú ‘~àó÷õ ®² }üô }ò›ïô }ò›~ñ ¼¯û }̧“ …³äμ}²ÿ 9

®ö²û î¹~…Ý~” ®}ò½›÷üþ …³}ÿ ®}ò½›÷ü~õ îùó̧̄ýô Ðï³}õ ®² ®}ò½å~û|ø~ÿ ¼³ß à½÷² …ú À÷²” ¥Å÷²ÿ ²}

îþ|‘÷}õ ò~ñ …³®.

¸Šº šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ ̧ýÙþ …ú îýùï~ò~õ ©ý³ îÝñ̄ äÙ’ó̄ ö ®² }®}îú ²‚ýº ̧~́î~õ òÍ~ñ îùó̧̄þ ©³}̧~õ ²Ä÷ÿ

®ÔÔ̄ú }Àëþ ©÷® ²} ò†÷® àïâ|ø~ÿ …ª¾ ©Á÷Àþ …ú ®öê’þ ö

Ôý³®öê’þ }Ðéñ à³® ö äÙ“: öš÷® }ò›ïô ®² à~²ä~û|ø~ÿ {î÷¼́þ }́ }øïý“

…~èüþ …³©÷²®}² }̧“ ö ‘Ý~Ä~ÿ }ò›ïô }́ ̧~́î~õ ö ®üå³ }²ä~õ|ø~ }üô

}̧“ àú à~²ø~ÿ ©÷® ²} …ú }ò›ïô ö}ä±}² àóó̄.

È†Þ …³ò~îú ̧ªó³}òþ ®à’³ ¼á³¡þ ́}®û îÑ~öõ ö´ü³ ö ²‚ýº î³àμ

‘¦ÝýÝ~” ²}û ö î¹áô …~ î÷Ä÷Ó }Øμö®òþ ø~ÿ …’ô }®}îú ü~Ø“ ö ®² …ý~ò~”

©÷® Ø³î÷®ò̄ :öü·äþ ø~ÿ ¼å³Û …’ô …ú ®êýì }Øμö®òþ ø~ÿ {õ }̧“ ö

üáþ }́ ®èüì ÐÝ‡ }Ø’~®äþ ÀóÑ“ …’ô ®² à½÷² }üô }̧“ àú àï’³ …ú }üô

øÙ’ïýô øï~ü¾ …’ô ¼³ß à½÷²
 ‘~²ü« …³äμ}²ÿ:   60/30/5931  îá~õ …³äμ}²ÿ: ®}ò½á¯û Ðë÷ñ ®}ò½å~û Ø³®ö̧þ
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î÷Ä÷Ó ‰³®}©’ú ¼¯û ö …¹ý~²ÿ }́ à½÷² ø~ÿ ®òý~ òå~øþ Ðïëý~‘þ …ú }üô

‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² ®}²ò̄.    

î¦ï¯ ¼á³¡þ ́}®û }Øμö®: üáþ }́ îùð ‘³üô ‘Õýý³}” ®² Ð³Àú ̧~©“ ö

¸~́ …ù†÷® îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ }̧“ ö …’ô òÝ¾ î¦÷²ÿ ö }̧~̧þ ®² }üô

Ð³Àú ®}²®.    

öÿ äÙ“: ®² à½÷² ø~ÿ ‰ý½³Ø’ú òμ®üâ …ú 09 ®²À¯ …’ô ø~ øï³}û …~

}Øμö®òþ ø~ ø¹’ó̄ ö }üô }Øμö®òþ ø~ šμ– èüóÙâ …’ô ø~ ¼¯û }î~ ®² }ü³}õ

‘óù~ ¥ȫ® 5 òù~ü“ 01 ®²À¯ …’ô ø~ ®}²}ÿ }Øμö®òþ ø¹’ó̄.

  ®² }®}îú …³ò~îú ̧ªó³}òþ {Ü~ÿ îùó̄» î³ö‘þ ®² ́îýóú …’ô ©÷® ‘³îýð

¼÷ò̄û }²}‚ú ¼¯.

¸ªó³}òþ …Ñ¯ ‘÷̧Ê îùó̄» ²ö¥þ …~ î÷Ä÷Ó }øïý“ Ø³øóæ ̧~́ÿ

®² à~²…³® À¦ý§ }Øμö®òþ ø~ÿ …’ô }®}îú ü~Ø“.

{©³üô ̧ªó³}òþ }²}‚ú ¼¯û ®² }üô øï~ü¾ ‘÷̧Ê ‰³Ø¹÷² ²îÅ~òý~òŠ÷²

…~ î¦÷²ü“ …’ô ø~ÿ ̧~́ä~² …~ î¦ýÊ ́ü¹“ }²}‚ú ¼¯.

®² ‰~ü~õ }́ ‰³öØ¹÷² ²îÅ~òý~õ ‰÷²$îó’ª‡   ICA )}ò›ïô …’ô {î³üá~

(®² ̧~í   9002 ‘›ëýì ¼¯    

   ®² ¥~¼ýú øï~ü¾$ ®…ý³ øï~ü¾ {Ü~ÿ îùó̄» î³ö‘þ äÙ“: …’ô ‘óù~

î~®û }ÿ }̧“ àú ®² øïú ̧~́û ø~ }̧’Ù~®û îþ ¼÷® …ó~…³}üô àýÙý“ …’ô

…¹ý~² îùð }̧“$©Á÷À~ ®² ̧~́û ø~üþ àú }øïý“ …~è‘³ ö }²‘Ù~Ó

…ý½’³ÿ ®}²ò̄ àú …¦˜ ‰ïŠ~¶ …~ǖ }ò›~ñ ¼÷® ö }̧’Ù~®û }́ }Øμö®òþ }î³ÿ

èñ́ }̧“.

öÿ }Øμö®: …~ }üô ¼³}üÊ î~ î¹’ëμñ }üô ø¹’ýð àú {î÷¿́ ø~üþ …ú

îùó¯̧ýô ®}®û ¼÷® àú …ú ̧ï“ }̧’Ù~®û }́ }üô }Øμö®òþ ø~ …³öò¯ ö

…³äμ}²ÿ }üô øï~ü¾ îþ ‘÷}ò̄ }üô Ø³øóæ ̧~́ÿ ø~ ²} }ò›~ñ ®ø¯.
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¸ïýó~² òÝ¾ ̧ý¹’ð ̧~́û }ÿ ®² ²Ø’~² ê³´û }ÿ ̧~©’ï~õ ø~
}ò›ïô îùó̧̄þ ́êμêú }ü³}õ î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ ²} ‘¦“ Ðó÷}õ ̧ïýó~²"òÝ¾ ̧ý¹’ð ̧~́û }ÿ ®² ²Ø’~² ê³´û }ÿ ̧~©’ï~õø~"

²} ‘÷̧Ê ®à’³ Ð†̄}ê³Ä~ ̧³öîÝñ̄$ ®² ‘~²ü« 52 }²®ü†ù½“ î~û 5931 …³äμ}² òï÷®.

ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 33930822 ‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄.

}öêýô àóÙ³}òº îëþ î¦~ØÍ“ ̧~©’ï~õ ø~ ö ̧ý¹’ð ø~ÿ ¥ïì ö òÝì
 ®² …³}…³ {‘¾

}öêýô àóÙ³}òº îëþ î¦~ØÍ“ ̧~©’ï~õ ø~ ö ̧ý¹’ð ø~ÿ ¥ïì ö òÝì ®² …³}…³ {‘¾ ‘÷̧Ê î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ²}û î¹áô

ö ¼ù³̧~́ÿ ö …~ øïá~²ÿ ö ¥ï~ü“ šïÒ ö̧ýÑþ }́ ̧~́î~õ ø~ÿ î¹„÷í ö ¼³à“ ø~ÿ ‘ªÁÁþ ®² 92ö03 }²®ü†ù½“

5931 …³äμ}² ä³®ǖ.ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 6-24955288 ‘ï~»

¥~Àì Ø³î~‚ý̄

à~²ä~û {î÷¼́þ {¼ó~üþ …~ ‘›ùýμ}” ‰ý½³Ø’ú {´î~ü½å~øþ

 {´î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ îÁ~ê§ ö î÷}®
¼³à“ {́î÷õ …~ øïá~²ÿ }ò›ïô …’ô }ü³}õ à~²ä~û {î÷¼́þ üâ ²ö´û }ÿ ²} ‘¦“ Ðó÷}õ" {¼ó~üþ …~ ‘›ùýμ}” ‰ý½³Ø’ú

{́î~ü½å~øþ {́î÷õ ø~ÿ Ôý³ îª³̂ îÁ~ê§ ö î÷}®" …~ ̧ªó³}òþ šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ î¦¹ô ‘¯üô ®² ‘~²ü« 6 ©³®}® î~û ̧~í

59 ®² ̧~́î~õ î¯ü³ü“ ÀóÑ’þ ¼ï~²û 2 …³äμ}² òï÷®.

ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 70916 ®}©ëþ 601‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄.

¸ïýó~² È³ ¸ïýó~² È³ ¸ïýó~² È³ ¸ïýó~² È³ ¸ïýó~² È³}}}}}¥þ ̧~ ¥þ ̧~ ¥þ ̧~ ¥þ ̧~ ¥þ ̧~́́́́́û ø~ û ø~ û ø~ û ø~ û ø~ÿ Ø÷ ÿ Ø÷ ÿ Ø÷ ÿ Ø÷ ÿ Ø÷èèèèè®ÿ …ú ²ö ®ÿ …ú ²ö ®ÿ …ú ²ö ®ÿ …ú ²ö ®ÿ …ú ²ö¿ ¥~ ¿ ¥~ ¿ ¥~ ¿ ¥~ ¿ ¥~ê“ ¥ÿ̄ ê“ ¥ÿ̄ ê“ ¥ÿ̄ ê“ ¥ÿ̄ ê“ ¥ÿ̄  DFRL 
   ‰·öø½å~û …ýô }êïëëþ ́êμêú ¼ó~̧þ ö îùó̧̄þ ́êμêú ®ö²û {î÷¼́þ ®ö ²ö´û }ÿ ²} ‘¦“ Ðó÷}õ ̧ïýó~²" È³}¥þ ̧~́û

ø~ÿ Ø÷è®ÿ …ú ²ö¿ ¥~ê“ ¥ÿ̄   DFRL" ²} ‘÷̧Ê {Ü~ÿ ®à’³ …ù³¬ ¥¹ýóþ ø~¼ïþ ®² ‘~²ü« 9ö01 ©³®}® î~û  5931…³äμ}²

òï÷®. ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 33930822 ‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄.

¸ïýó~² ²ö¼ù~ÿ ‘¦ëýì ®üó~îýáþ ö }À÷í {üýô ò~îú }ÿ ‘¦ëýì ê³´û }ÿ ̧~́û ø~
   ‰·öø½å~û …ýô }êïëëþ ́êμêú ¼ó~̧þ ö îùó̧̄þ ́êμêú ®ö²û {î÷¼́þ ®ö ²ö´û }ÿ ²} ‘¦“ Ðó÷}õ ̧ïýó~²" ²ö¼ù~ÿ

‘¦ëýì ®üó~îýáþ ö }À÷í {üýô ò~îú }ÿ ‘¦ëýì ê³´û }ÿ ̧~́û ø~" ²} ‘÷̧Ê {Ü~ü~õ ®à’³ Ð†̄}ê³Ä~ ̧³öîÝñ̄$ ®à’³ î¦ï÷®

¥¹ýóþ$ ®à’³}Ø½ýô àéò’³ÿ ø~¼ïþ ®² ‘~²ü« 21ö11 ©³®}® î~û  5931…³äμ}² òï÷®.

ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 33930822 ‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄

®öîýô àóÙ³}òº …ýô }êïëëþ ‘¦ÝýÝ~” ®² Ðï³}õ$ îÑï~²ÿ$ ¼ù³̧~́ÿ ö î¦ýÊ
´ü¹“ ‰~ǖ}²

®öîýô àóÙ³}òº …ýô }êïëëþ ‘¦ÝýÝ~” ®² Ðï³}õ$ îÑï~²ÿ$ ¼ù³̧~́ÿ ö î¦ýÊ ́ü¹“ ‰~ǖ}² ‘÷̧Ê î÷̧¹ú î¯ü³}õ

}ǖû ‰³®}́ ‰~ü’ª“ öü³} ®² ‘~²ü« 31 ©³®}® î~û 5931 ®² à½÷² ‘³àýú$ ¼ù³ }̧’~ò†÷í …³äμ}² ä³®ǖ.    

ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 17707988-47707988 ‘ï~» ¥~Àì

Ø³î~‚ý̄

©ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ†ƒƒƒƒƒƒƒ³øƒƒƒ~
îƒƒƒƒƒƒƒƒƒ³ö²ÿ …ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ³
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ò½¹“ Ðëïþ à~²…³®ÿ î~ø~òú …~ î÷Ä÷Ó î¦ì ø~ÿ ®Øô ‰¹ï~ò̄

}ò›ïô îùó̧̄þ ¶‚÷̧ýó’’ýâ }ü³}õ …ú øï³}û ¼~©ú }ü³}òþ }ò›ïô …ýô }êïëëþ ¶‚÷̧ýó’’ýâ$ ò½¹“ Ðëïþ à~²…³®ÿ

î~ø~òú …~ î÷Ä÷Ó" î¦ì ø~ÿ ®Øô ‰¹ï~ò¯" ®² ‘~²ü« 03 ©³®}® î~û  ®² î¦ì }ò›ïô îùó̧̄þ ¶‚÷̧ýó’’ýâ …³äμ}² òï÷®.

ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 26244788 ‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄.

}öêýô àóÙ³}òº îëþ ‰·öø¾ ø~ÿ à~²…³®ÿ ®² îùó̄þ̧ ̧~́û ö î̄ü³ü“ ̧~©“
®}ò½å~û ÀóÑ’þ ¼³üÚ …~ ¥ï~ü“ îÑó÷ÿ }ò›ïô …’ô }ü³}õ "}öêýô àóÙ³}òº îëþ ‰·öø¾ ø~ÿ à~²…³®ÿ ®² îùó¯̧þ ̧~́û

ö îǖ³ü“ ̧~©“" …ú øï³}û òï~ü½å~û ÀóÑ“ ̧~©’ï~õ ®² ‘~²ü« 13 ¼ù³ü÷² ö }öí îù³ î~û 5931 ®² ̧~êô øï~ü¾

®}ò½å~û ÀóÑ’þ ¼³üÚ …³äμ}² ©÷}ø¯ òï÷®.

ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 2246166 ‘ï~» ¥~Àì ö ü~ …ú ̧~ü“  

ri.firahs.livic.mces  î³}šÑú òï~üó̄.    

¡ù~²îýô øï~ü¾ ö òï~ü½å~û }̧’~ò̄}²® ö }üïóþ š³•Ýýì ø~ ö Àó~üÒ ö}…¹’ú øï³}û
…~ …³äμ}²ÿ òï~ü½å~û ‘ªÁÁþ êýÙ’ýóæ

¡ù~²îýô øï~ü¾ ö òï~ü½å~û ̧~èòú }̧’~ò̄}²® ö }üïóþ š³•Ýýì ø~$êýÙ’³}ã ø~$ ‘›ùýμ}” …~²…³®}²ÿ ö Àó~üÒ ö}…¹’ú

®² ‘~²ü« 3 ‘~ 4 ¼ù³ü÷² 5931 ‘÷̧Ê …~́²̧þ Øóþ š³•Ýýì ö î³àμ {î÷¿́ ø~ÿ ¥³Øú }ÿ ®² ¼ù³ ‘ù³}õ …³äμ}² ©÷}ø¯

¼¯.ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û 34903988-7663022 ‘ï~»

¥~Àì Ø³î~üó̄.

…³…³…³…³…³äμäμäμäμäμ}²}²}²}²}²ÿ ¡ù~² ÿ ¡ù~² ÿ ¡ù~² ÿ ¡ù~² ÿ ¡ù~²îýô øï~ îýô øï~ îýô øï~ îýô øï~ îýô øï~ü¾ ö òï~ ü¾ ö òï~ ü¾ ö òï~ ü¾ ö òï~ ü¾ ö òï~ü½å~ ü½å~ ü½å~ ü½å~ ü½å~û ̧¯ ö ‘÷ û ̧¯ ö ‘÷ û ̧¯ ö ‘÷ û ̧¯ ö ‘÷ û ̧¯ ö ‘÷òì } òì } òì } òì } òì }ü³ü³ü³ü³ü³}}}}}õõõõõ

   ¡ù~²îýô øï~ü¾ ö òï~ü½å~û >̧¯ ö ‘÷òì }ü³}õ<  ®² ‘~²ü« 5 ‘~ 7 îù³ 5931 ®² ø’ì }êïŠýâ ‘ù³}õ …³äμ}² îþ|¼÷®.

êÉÙ~— šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …ú ‘~²òï~ÿ ²öǖ}® …ú {®²»moc.anfer.xetad.wwwî³}šÑú Ø³î~üý̄.     

‰ó›ïýô àóÙ³}òº îëþ îÁ~ê§ ö ̧~́û ø~ÿ ò÷üô ®² îùó̄þ̧ Ðï³}õ

‰ó›ïýô àóÙ³}òº îëþ îÁ~ê§ ö ̧~́û ø~ÿ ò÷üô ®² îùó̧̄þ Ðï³}õ ®² ‘~²ü« 6ö5 {…~õ î~û ̧~í 5931 ®² ®}ò½á¯û

îùó̧̄þ Ðï³}õ ö î¦ýÊ ́ü¹“ ÀóÑ’þ }îý³à†ý³ ö ‘¦“ ¥ï~ü“ ̧ý÷üëýá~ ö …~ î½~²à“ Ø³øýª’å~õ ö }̧~‘ý̄ …³š¹’ú

®}©ëþ ö ©~²šþ …³äμ}² ©÷}ø¯ ¼¯.ÐéÜïó¯}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô

35034546-57346966 ‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄.

®öîýô àóÙ³}òº îëþ î̄ü³ü“ àéò½ù³ø~ …~ ²öüá³® î¦ýÊ ́ü¹“
®öîýô àóÙ³}òº îëþ î¯ü³ü“ àéò½ù³ø~ …~ ²öüá³® î¦ýÊ ́ü¹“ ®² 42ö52 {…~õ î~û ̧~í š~²ÿ ®² ‘ù³}õ …³äμ}²

îþ ä³®®. î¦÷²ø~ÿ òÍ³ÿ ö îÉ~êÑ~‘þ àóÙ³}òº ®² ö̂ ̧~ü“ àóÙ³}òº …ú ò½~òþ ri.fnocmm.www  Ü~…ì ®̧’³»

}̧“.ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û70191088-62765388‘ï~»

¥~Àì Ø³î~üó̄.

®öîýô àóÙ³}òº …μ²ç ‘÷̧Ñú Ðï³}òþ àéõ ¼ù³ø~
®öîýô àóÙ³}òº …μ²ç ‘÷̧Ñú Ðï³}òþ àéõ ¼ù³ø~ }̧Ùó̄ î~û 5931 ®² ¼ù³ }ø÷}́ ö …~ øïá~²ÿ ®}ò½á¯û Øóþ ö ¥³Øú

}ÿ ¼ùý̄ ¡ï³}õ }ø÷}́ ö šù~® ®}ò½å~øþ }̧’~õ ©÷´̧’~õ …³äμ}² îþ ä³®®.

ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô20265834-120 ‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄.
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1-  Guide to Shotcrete ( 506R-16 )

2- Specification for Shotcrete ( 506.2-13)

3- Shotcrete Package ( 506R-16 and 506.2-13)4- Guide to Fiber-Reinforced

Shotcrete ( 506.1R-08)

5- Guide For The Evaluation of Shotcrete (Reapproved 2004)( 506.4R-94 )

6- Guide for Specifying Underground Shotcrete ( 506.5R-09 )

7- Online Learning: Concrete Repair by Shotcrete Application (RAP 12)

8- Shotcrete for the Craftsman (CCS-4)

9-ACI’s Topics in Concrete: Shotcrete

10- Specifications for Structural Concrete (ACI 301-16)

11-  MNL-15(16): Field Reference Manual (Formerly SP-15)

12- Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings ( 314R-16 )

13-HB-10(11): 314 Design Aids

14-The Reinforced Concrete Design Handbook Volumes 1 & 2 Package(SP-17(14)

15-Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary(318-14)

1- Protection of Metals in Concrete Against Corrosion( 222R-01 (10)

2- Report on Corrosion of Prestressing Steels ( 222.2R-14 )

òï~ òï~ òï~ òï~ òï~ü½å~ ü½å~ ü½å~ ü½å~ ü½å~û ‘ªÁÁþ ÀóÑ“ …’ô ö ̧ýï~ û ‘ªÁÁþ ÀóÑ“ …’ô ö ̧ýï~ û ‘ªÁÁþ ÀóÑ“ …’ô ö ̧ýï~ û ‘ªÁÁþ ÀóÑ“ …’ô ö ̧ýï~ û ‘ªÁÁþ ÀóÑ“ …’ô ö ̧ýï~õ ©~ õ ©~ õ ©~ õ ©~ õ ©~ö²ö²ö²ö²ö²îý~ îý~ îý~ îý~ îý~òú òú òú òú òú    
òï~ü½å~û ‘ªÁÁþ ÀóÑ“ …’ô ö ̧ýï~õ ©~ö²îý~òú }́ ‘~²ü« 1 ‘~4 {°² î~û ̧~í š~²ÿ ®² î³àμ ‘›~²” šù~òþ ®…þ

…~ ¥Å÷² à½÷²ø~ÿ îóÉÝú ö šù~õ …³äμ}² ©÷}ø¯ ¼¯.

ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û-26593388- 5-15297988 ‘ï~»

¥~Àì Ø³î~üó̄.

¸÷ ¸÷¸÷ ¸÷¸÷îýô òï~ îýô òï~ îýô òï~ îýô òï~ îýô òï~ü½å~ ü½å~ ü½å~ ü½å~ ü½å~û …ýô }êïëëþ ÀóÑ“ ̧ýï~ û …ýô }êïëëþ ÀóÑ“ ̧ýï~ û …ýô }êïëëþ ÀóÑ“ ̧ýï~ û …ýô }êïëëþ ÀóÑ“ ̧ýï~ û …ýô }êïëëþ ÀóÑ“ ̧ýï~õ õ õ õ õ    
¸÷îýô òï~ü½å~û …ýô }êïëëþ ÀóÑ“ ̧ýï~õ)…~́}²$ À~®²}”$‘›ùýμ}” ö î~¼ýô {è”$ î¦ýÊ ́ü¹“( ‘÷̧Ê ¼³à“

²̧’~ã ‰~®öü·õ ö …~ øïá~²ÿ ¼³à“ òï~ü½å~û ø~ÿ …ýô }êïëëþ }̧’~õ Ø~²» ®² ²öǿ~ÿ 6-3 ¼ù³ü÷² î~û 5931 ®²

î¦ì ®}‚ïþ òï~ü½å~û ø~ÿ …ýô }êïëëþ Ø~²»-¼ý³}́ …~ ¥Å÷² ä¹’³®û ¼³à“ ø~ÿ ®}©ëþ ö ©~²šþ …³äμ}² ©÷}ø¯

¼¯.ÐéÜïó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ®…ý³©~òú ®}‚ïþ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 7-55464388 ‘ï~» ¥~Àì Ø³î~‚ý̄.

‘~́û ø~ÿ
…ýô }êïëëþ
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®Ø~‘³ òï~üó̄äþ ø~ÿ }ò›ïô …’ô }ü³}õ
}ÀÙù~õ

©ý~…~õ }¼³}ß-‰½“ ̧~́î~õ òÍ~ñ îùó̄¸þ$̧~©’ï~õ òÍ~ñ îùó̄¸þ$È†Ýú ¡ù~²ñ$ ö}¥̄304
‘ëÙô:07139543-130   Ø~àº:61439543-130

²üýº ®Ø’³ :®à’³ Ðëþ ‰μ¼áþ
¸ïó~õ

©ý~…~õ …~× Ø³®ö»$ šó‡ ̧~©’ï~õ òÕï~$ ¼³à“ ̧ýï~õ ̧¯}     ‘ëÙáº:52423333-320
 ²üýº ®Ø’³: ®à’³ î¦ï̄ à~Ìð ¼³…’̄}²

©³}̧~õ ¼ï~êþ
…›ó÷²®-àï³…ó̄ÿ {ü“ }êú î̄²»$  ¥̄ Ø~Àì ¡ù~² ²}û ¼ù̄}ÿ ®}ò¾ {î÷´ ö  ¡ù~² ²}û ¼ùý̄ ¥¹ýô Øùïý̄û$

ò†¾ î̄²» 73 )äë†ô(  à̄‰¹’þ:4363183149$  {´î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ ©~ã }̧’~õ ©³}̧~õ ¼ï~êþ

 ‘ëÙô:  91-81444223-850  ö  Ø~àº: 93864223-850    ²üýº ®Ø’³: îùó̄» î¦ï̄ Ðëþ îëáþ

{ °²…~ü›~õ ¼³Üþ   
‘†³üμ-öêýÑÁ³$ Øëáú …~²òœ$ …³Ÿ }²ñ$ È†Ýú 9$ ö}¥̄  B   îùó̄¸ýô î½~ö² ¼~ê÷®û È³̈ ‘†³üμ    

   ‘ëÙô:45393333-140 Ø~àº:47399233-140
 ²üýº ®Ø’³: ®à’³ ¥¹ô }Ø½ýô

©³}̧~õ ²Ä÷ÿ
î½ù̄-}¥ï̄ {…~®$©ý~…~õ È~êÝ~òþ$…ýô È~êÝ~òþ 12  ö 32$‰éã 38

‘ëÙô: 40447483-60447483-150
²üýº ®Ø’³:  ®à’³ ¥ïý̄ ö}²̧’ú ‰÷²

©÷´̧’~õ
}ø÷}́-}î~òýú$©ý~…~õ îóÁÙþ$  …ýô Ð~²Û ö }òÝé̂$ î›’ïÒ }îý̄$ È†Ýú ̧÷ñ$  ö}¥̄ 3$
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  پرسش و پاسخ
 
 
 

 جناب آقای دکتر تدین  
 ن  اریاست محترم هیات مدیره انجمن بتن ایر

، برای ساخت بتن پوشش تونل، پرسش هایی برای بخش کنترر  کفیری    راهسالم، در یکی از بخش های آزاد با
بوجود آمد که بدینوسفله در ذیل مطرح می گردد. خواهشمند است در صورت امکان با ارسا  جوابفره مرا را در   

 ساخت هر چه بهتر بتن های این پروژه یاری فرمائفد.
در بتن های پروژه محدودیت خاصی از نظر دوام و نیوذ ناپذیری منظور نشرده اسرت و صررفاس دسرتفابی بره       -1

گردیده است؟ آیا کفیفت خوب برای ایرن   ارایهمگاپاسکا  در مشخصات  82روزه  82مقاومت مشخصه مکعبی 
 بتن ها تامفن می گردد؟

در نظرر گرفتره شرده     28/3نسبت آب بره سرفمان    کفلو سفمان با 013در طرح مخلوط بتن ها، استیاده از  -8
است آیا بنظر شما با توجه به اینکه در تونل ها از ورقه پلفمری برای آب بنردی اسرتیاده مری شرود ایرن طررح       

 به روان کننده برای دستفابی به اسالمپ مورد نظر برای پمپ شدن وجود ندارد؟کیایت می کند؟ و آیا نفازی 
د تابستان و بویژه در زمانی که سفمان به کارگاه وارد می شود و دمای آن زیاد اسرت  گاه در فصو  گرم مانن -0

اعر  برروز مشرکل خاصری     می رسد. آیا ایرن دمرا ب   oc03دمای بتن زیاد می شود و حتی در مواردی به حدود  
 شود؟ بنظر شما چگونه بایدعمل شود؟ می
اجراای برتن بردون اخرتالط وارد ترراس مفکسرر        ،گاه به دلفل خرابی بچفنگ و عدم امکان اختالط مناسب -0
شود و به محل ریختن انتقا  می یابد و تخلفه می شود در حالی که دیرگ ترراس مفکسرر برا سررعت کنرد        می
 چرخد؟ آیا این چرخش دیگ برای اختالط بتن کیایت می کند؟ می
ترر از مقاومرت مشخصره در     در این پروژه در ابتدا از روان کننده استیاده نشده اسرت و مقاومرت هرای کر      -2

نبایرد   28/3آب بره سرفمان    توجود برا نسرب  مبنظر شما آیا با توجه به طرح مخلوط  .کارگاه بدست آمده است
 ؟انتظار داشت که مقاومت های بتن جواب بدهد

 عضو حقوقي انجمن بتن ایران
 

 عضو محترم حقوقي انجمن بتن ایران  
بعالی در مورد بتن پوشش تونل های یکری از بخرش هرای آزادراه    باسالم و احترام، بازگشت به پرسش های جنا

بدینوسفله پاسخ زیر تقدی  می گردد. امفد است بتوان با رعایت نکات مختلف در ساخت و ریختن برتن در ایرن   
کفیفت و دوام الزم را تامفن نمود و زحمات زیادی که برای احداث این مسفر مه  دیگر،تونلها و سازه های فنی 

 تی کشور کشفده می شود را به سادگی از بفن نبرد.و حفا
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دارای یخ بندان و آبشردگی پری در پری     در زمستانمسفر موردنظر در یک منطقه سرد احداث می شود که  -1
. بنابراین صرفاس دستفابی به باشند . ه  چنفن معموالس پوشش تونلها باید از نیوذ ناپذیری خوبی برخوردارباشد می

ابداس کیایت نمی کند. اینجانرب در مشخصرات     C20یا رده  Mpa  82روزه ای برای  82مقاومت مشخصه مکعبی 
معنرا   Mpa  82بره مکعبری    C25را مشاهده کرده ام اما ظاهراس بعدها رده   C25فنی مشاور و پفمانکار اولفه رده 

 شده است!
متر او  یرخ بنردان    23تا  83یخ بندان دیده نمی شود اما در سرو ته تونل و در طو   هر چند در تونلها معموالس

، برتن ابنفره فنری و    اهوجود خواهد داشت. ه  چنفن با توجه به استیاده از نمک طعام برای یخ زدایی از رویره ر 
 ش تونلها در معرض پاشش آب و یخ حاوی نمک طعام خواهد بود.هایی از پوشبخش 

الباس الزم است که در ارتباط با دوام بتن پوشش تونلها نفا به رعایت نکات خاصی توجره نمرود. ظراهراس    بنابراین غ
و حداقل خاصی از سرفمان   02/3مشاور اولفه مصرف مواد حباب زا و حتی رعایت حداکثر نسبت آب به سفمان 

 ن عدو  شده است.آرا در برخی سازه ها منظور نموده است که بعداس از 
 بره لوط بتن صرفاس به مقاومت و دسرتفابی  کردن عامل مهمی چون دوام، طراح مخماس با توجه به منظور نمسل -8

و حتی برا   (83)استوانه ای   Mpa  82آن اندیشفده است. بدیهی است با در نظر گرفتن مقاومت مشخصه مکعبی 
)با اندکی کر    28/3نسبت آب به سفمان مورد نفاز در همان حدود  ،مقاومتی امنفتدر نظر گرفتن یک حاشفه 

( خواهد شد. با توجه به روانی مورد نظر برای پمرپ  8یا پرتلند نوع  1ر082، برای یک سفمان پرتلند نوع یادز و
ان )با توجه به حداکثر اندازه سنگدانه و شکل سرنگدانه و ....( و نسربت آب بره سرفم    کردن بتن و آب مورد نفاز 

احتماالس نفاز به روان کننده وجرود خواهرد    و بدست می آید کفلو  013بفش از فوق، مقدار سفمان علی القاعده 
نفراز بره    ،با توجه به شرایط قالب و قالب بنردی  تونلهامعموالس برای بتن ریای در پوشش دیواره و سقف   داشت.

ک  و یا آسان تراک  احساس می گرردد و ایرن برتن    سانتی متر و حتی بتن خود ترا 88تا  12اسالمپ زیاد مثالس 
 باید با پمپ از طریق دریچه های نصب شده در جداره قالب به درون قالب )پوشش بتنی( ریخته شود.

بنابراین همواره بهتر است از روان کننده یا فوق روان کننده استیاده گردد و تا حد امکان عفار سفمان یرا مرواد   
 ی که در پمپ شدن بتن اخال  نکند.اید به حدیسفمانی کاهش 

می توان فهمفد که آیا بتن هرا واقعراس برا رعایرت مصررف سرفمان        ،مقاومتی حفن اجرا جبهرحا  با توجه به نتای
kg013  نظر اینجانب در بتن های پروژه با توجره  ه ریخته می شود یا خفر؟ ب 28/3با همان نسبت آب به سفمان

رسرفده اسرت و مقاومرت هرا      25/3ده است، نسبت آب به سفمان به حدود به اینکه روان کننده مصرف نمی ش
)گاه کمتر و گاه بفشتر( بدست آید که کر  شردن نترایج مقراومتی )طبرق پرسرش        Mpa  82باید حو  و حوش 

 بهرحا  حاشفه امنفت خاصی برای مقاومت وجود ندارد. جنابعالی( کامالس منطقی است. 2شماره 
ه کاهش مقاومت ها نتفجره قهرری و طبفعری افراایش نسربت آب بره سرفمان مری         بهرحا  باید توجه داشت ک

دسرت یافرت مگرر     28/3عمل امکان ندارد بدون روان کننده به نسبت آب بره سرفمان   این پروژه و در باشد.در 
 اینکه عفار سفمان و مقدار آب نفا باالتر رود.

ن برتن سروا  مری شرود کره نسربت آب بره        ارگاههایی وقتی از مسئولفن و سازندگاجالب است که در چنفن ک
کره مسرلماس   است سفمان شما چقدر است، جواب می دهند همان نسبت آب به سفمان مندرج در طرح مخلوط 

 جواب غلط و گمراه کننده ای می باشد.  
ست سوا  شود چرا طراح مخلوط با این نسبت آب به سفمان و این عفار و سفمان به روانری مرورد نظرر    ا ممکن

فته است ؟ جواب آنست که اوالس معلوم نفست که طرح مخلوط ارائه شده صحفح باشد. ثانفاس گاه با توجره  دست یا
شده است ممکن اسرت نتفجره مرورد نظرر      مصرفطرح مخلوط  در به نوع سفمان مصرفی و سنگدانه هایی که

شررایط عروض شرده     حاصل شده باشد اما در عمل با تغففر سفمان مصرفی و یا سنگدانه هرای مرورد اسرتیاده،   
 باشد.

می انجامد اما همواره سعی می شود از برتن     وجود ورقه های پلی اتفلنی یا پلفمری هر چند به کاهش عبور آب
این آب بندی ورقه ها یا درزهرای جوشری آنهرا    ممکنست به هردلفل مشکلی برای نیوذ ناپذیر استیاده گردد و 

 بوجود آید که امری رایج در ایران می باشد.
       در روزهرای گررم  دمرای برتن   رفرتن   پروژه های عمرانی وجرود دارد براال  یکی از بارگترین مشکالتی که در  -0

ست دمای بتن سراخته  ا می باشد گاه حتی در روزهای خنک با وجود سفمان های داغ ورودی به کارگاه ممکن
 شده از حد مجاز باالتر رود.

می باشد و بدیهی است که در هنگام ساخت برتن الزم اسرت دمرای     oc  08حداکثر دمای مجاز بتن ریای فعالس 
در  معطلری بتن از این مقدار نفا کمتر باشد. مثالس با توجه به دمای هوا و تابش آفتراب و فاصرله حمرل و زمران     

 درجه سانتی گراد باشد. 03تا  82ست دمای الزم برای ساخت بتن ا تراس مفکسر، ممکن
رگاه نفا بعلت گرم شدن در سفلوها یا داغ بودن سفمان تازه وارد شرده بره کارگراه    گاه در هوای گرم، سفمان کا

درجره سرانتی گرراد     02درجه یرا   03دارد که در این حالت حتماس دمای بتن اولفه بفش از  oc03 دمای بفش از
ر از ست دمای تعاد  بتن کمتا جدی است با اینکه ممکن نفاشود. مشکل سفمان داغ حتی در هوای خنک  می

حد مجاز باشد. افت اسالمپ زیاد و گفرش سریعتر و ایجاد مشکالت تراکمی از جملره مشرکالت عرادی و رایرج     
است امرا   oc23یا حتی  52است. در برخی آئفن نامه ها حداکثر دمای مجاز سفمان مصرفی  مصرف سفمان داغ

ر خواهد بود بویژه اینکه دوام بتن اهمفرت  فانگگریب درجه به باال 03باید گیت که مشکالت ساخت بتن از دمای 
داشته باشد. عالوه بر مشکالت اجرایی برتن برا دمرای زیراد، کراهش سرقف مقراومتی و کراهش دوام وافراایش          
نیوذپذیری از نتایج آن است که غالباس از چش  پنهان می ماند. برای کاهش دمای سفمان داغ ورودی الزم اسرت  

افاایش داد و قبل از تمام شدن همه سفمانهای درون سفلوها ، سفمان جدید حج  سفلوهای سفمان را و تعداد 
 را وارد کارگاه نمود تا فرصت چند روزه ای برای کاهش دما قبل از مصرف داشته باشد.

در هوای گرم و همراه با تابش آفتاب نفا بهتر است رنگ سفلوها سیفد یا زرد کمرنگ باشد ترا جرذب انررژی از    
حداقل برسد. در غفر اینصورت باید عواقب سفمان داغ را شاهد بود و برای کراهش دمرای برتن،    تابش آفتاب به 

 آب خنک و یا یخ را مورد استیاده قرار داد که هاینه قابل توجهی را به کارگاه تحمفل می کند.
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دارای یخ بندان و آبشردگی پری در پری     در زمستانمسفر موردنظر در یک منطقه سرد احداث می شود که  -1
. بنابراین صرفاس دستفابی به باشند . ه  چنفن معموالس پوشش تونلها باید از نیوذ ناپذیری خوبی برخوردارباشد می

ابداس کیایت نمی کند. اینجانرب در مشخصرات     C20یا رده  Mpa  82روزه ای برای  82مقاومت مشخصه مکعبی 
معنرا   Mpa  82بره مکعبری    C25را مشاهده کرده ام اما ظاهراس بعدها رده   C25فنی مشاور و پفمانکار اولفه رده 

 شده است!
متر او  یرخ بنردان    23تا  83یخ بندان دیده نمی شود اما در سرو ته تونل و در طو   هر چند در تونلها معموالس

، برتن ابنفره فنری و    اهوجود خواهد داشت. ه  چنفن با توجه به استیاده از نمک طعام برای یخ زدایی از رویره ر 
 ش تونلها در معرض پاشش آب و یخ حاوی نمک طعام خواهد بود.هایی از پوشبخش 

الباس الزم است که در ارتباط با دوام بتن پوشش تونلها نفا به رعایت نکات خاصی توجره نمرود. ظراهراس    بنابراین غ
و حداقل خاصی از سرفمان   02/3مشاور اولفه مصرف مواد حباب زا و حتی رعایت حداکثر نسبت آب به سفمان 

 ن عدو  شده است.آرا در برخی سازه ها منظور نموده است که بعداس از 
 بره لوط بتن صرفاس به مقاومت و دسرتفابی  کردن عامل مهمی چون دوام، طراح مخماس با توجه به منظور نمسل -8

و حتی برا   (83)استوانه ای   Mpa  82آن اندیشفده است. بدیهی است با در نظر گرفتن مقاومت مشخصه مکعبی 
)با اندکی کر    28/3نسبت آب به سفمان مورد نفاز در همان حدود  ،مقاومتی امنفتدر نظر گرفتن یک حاشفه 

( خواهد شد. با توجه به روانی مورد نظر برای پمرپ  8یا پرتلند نوع  1ر082، برای یک سفمان پرتلند نوع یادز و
ان )با توجه به حداکثر اندازه سنگدانه و شکل سرنگدانه و ....( و نسربت آب بره سرفم    کردن بتن و آب مورد نفاز 

احتماالس نفاز به روان کننده وجرود خواهرد    و بدست می آید کفلو  013بفش از فوق، مقدار سفمان علی القاعده 
نفراز بره    ،با توجه به شرایط قالب و قالب بنردی  تونلهامعموالس برای بتن ریای در پوشش دیواره و سقف   داشت.

ک  و یا آسان تراک  احساس می گرردد و ایرن برتن    سانتی متر و حتی بتن خود ترا 88تا  12اسالمپ زیاد مثالس 
 باید با پمپ از طریق دریچه های نصب شده در جداره قالب به درون قالب )پوشش بتنی( ریخته شود.

بنابراین همواره بهتر است از روان کننده یا فوق روان کننده استیاده گردد و تا حد امکان عفار سفمان یرا مرواد   
 ی که در پمپ شدن بتن اخال  نکند.اید به حدیسفمانی کاهش 

می توان فهمفد که آیا بتن هرا واقعراس برا رعایرت مصررف سرفمان        ،مقاومتی حفن اجرا جبهرحا  با توجه به نتای
kg013  نظر اینجانب در بتن های پروژه با توجره  ه ریخته می شود یا خفر؟ ب 28/3با همان نسبت آب به سفمان

رسرفده اسرت و مقاومرت هرا      25/3ده است، نسبت آب به سفمان به حدود به اینکه روان کننده مصرف نمی ش
)گاه کمتر و گاه بفشتر( بدست آید که کر  شردن نترایج مقراومتی )طبرق پرسرش        Mpa  82باید حو  و حوش 

 بهرحا  حاشفه امنفت خاصی برای مقاومت وجود ندارد. جنابعالی( کامالس منطقی است. 2شماره 
ه کاهش مقاومت ها نتفجره قهرری و طبفعری افراایش نسربت آب بره سرفمان مری         بهرحا  باید توجه داشت ک

دسرت یافرت مگرر     28/3عمل امکان ندارد بدون روان کننده به نسبت آب بره سرفمان   این پروژه و در باشد.در 
 اینکه عفار سفمان و مقدار آب نفا باالتر رود.

ن برتن سروا  مری شرود کره نسربت آب بره        ارگاههایی وقتی از مسئولفن و سازندگاجالب است که در چنفن ک
کره مسرلماس   است سفمان شما چقدر است، جواب می دهند همان نسبت آب به سفمان مندرج در طرح مخلوط 

 جواب غلط و گمراه کننده ای می باشد.  
ست سوا  شود چرا طراح مخلوط با این نسبت آب به سفمان و این عفار و سفمان به روانری مرورد نظرر    ا ممکن

فته است ؟ جواب آنست که اوالس معلوم نفست که طرح مخلوط ارائه شده صحفح باشد. ثانفاس گاه با توجره  دست یا
شده است ممکن اسرت نتفجره مرورد نظرر      مصرفطرح مخلوط  در به نوع سفمان مصرفی و سنگدانه هایی که

شررایط عروض شرده     حاصل شده باشد اما در عمل با تغففر سفمان مصرفی و یا سنگدانه هرای مرورد اسرتیاده،   
 باشد.

می انجامد اما همواره سعی می شود از برتن     وجود ورقه های پلی اتفلنی یا پلفمری هر چند به کاهش عبور آب
این آب بندی ورقه ها یا درزهرای جوشری آنهرا    ممکنست به هردلفل مشکلی برای نیوذ ناپذیر استیاده گردد و 

 بوجود آید که امری رایج در ایران می باشد.
       در روزهرای گررم  دمرای برتن   رفرتن   پروژه های عمرانی وجرود دارد براال  یکی از بارگترین مشکالتی که در  -0

ست دمای بتن سراخته  ا می باشد گاه حتی در روزهای خنک با وجود سفمان های داغ ورودی به کارگاه ممکن
 شده از حد مجاز باالتر رود.

می باشد و بدیهی است که در هنگام ساخت برتن الزم اسرت دمرای     oc  08حداکثر دمای مجاز بتن ریای فعالس 
در  معطلری بتن از این مقدار نفا کمتر باشد. مثالس با توجه به دمای هوا و تابش آفتراب و فاصرله حمرل و زمران     

 درجه سانتی گراد باشد. 03تا  82ست دمای الزم برای ساخت بتن ا تراس مفکسر، ممکن
رگاه نفا بعلت گرم شدن در سفلوها یا داغ بودن سفمان تازه وارد شرده بره کارگراه    گاه در هوای گرم، سفمان کا

درجره سرانتی گرراد     02درجه یرا   03دارد که در این حالت حتماس دمای بتن اولفه بفش از  oc03 دمای بفش از
ر از ست دمای تعاد  بتن کمتا جدی است با اینکه ممکن نفاشود. مشکل سفمان داغ حتی در هوای خنک  می

حد مجاز باشد. افت اسالمپ زیاد و گفرش سریعتر و ایجاد مشکالت تراکمی از جملره مشرکالت عرادی و رایرج     
است امرا   oc23یا حتی  52است. در برخی آئفن نامه ها حداکثر دمای مجاز سفمان مصرفی  مصرف سفمان داغ

ر خواهد بود بویژه اینکه دوام بتن اهمفرت  فانگگریب درجه به باال 03باید گیت که مشکالت ساخت بتن از دمای 
داشته باشد. عالوه بر مشکالت اجرایی برتن برا دمرای زیراد، کراهش سرقف مقراومتی و کراهش دوام وافراایش          
نیوذپذیری از نتایج آن است که غالباس از چش  پنهان می ماند. برای کاهش دمای سفمان داغ ورودی الزم اسرت  

افاایش داد و قبل از تمام شدن همه سفمانهای درون سفلوها ، سفمان جدید حج  سفلوهای سفمان را و تعداد 
 را وارد کارگاه نمود تا فرصت چند روزه ای برای کاهش دما قبل از مصرف داشته باشد.

در هوای گرم و همراه با تابش آفتاب نفا بهتر است رنگ سفلوها سیفد یا زرد کمرنگ باشد ترا جرذب انررژی از    
حداقل برسد. در غفر اینصورت باید عواقب سفمان داغ را شاهد بود و برای کراهش دمرای برتن،    تابش آفتاب به 

 آب خنک و یا یخ را مورد استیاده قرار داد که هاینه قابل توجهی را به کارگاه تحمفل می کند.
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فح مفسرر  یکی از اولفن خواسته های فنی از یک بتن، همگن بودن آنست که این امر با اختالط کافی و صح -0
 فراه  می گردد.

در صورتی که دیگ بچفنگ قادر به اختالط بتن نباشد و صرفاس بصورت یک مسفر عبور مصرالح اسرتیاده گرردد،    
سرانتی مترر بفشرتر و برتن      2یا  0عمل اختالط باید در تراس مفکسر انجام شود به شرط اینکه اسالمپ بتن از 
ایرد حجر  برتن مخلروط شرده در      غفر چسبنده باشد. برای اختالط بتن در تراس مفکسر عالوه بر شروط فوق ب

درصد حج  اسمی دیگ مفکسر بفشتر نباشد، در حالی که اگرر قررار باشرد صررفاس از ترراس       00تراس مفکسر از 
درصد حج  اسمی دیگ آن و یا حتی بفشرتر  23مفکسر برای حمل بتن مخلوط شده استیاده شود می توان از 

دور  133و گراه ترا    53فکسر با سرعت دور تند، حداقل از آن استیاده نمود.  ه  چنفن الزم است دیگ تراس م
 بچرخد تا بتن مابور با داشتن و فراه  بودن شرایط فوق بخوبی مخلوط شود.

دور در  2ترا   8دور در دقفقه است و سررعت کنرد آنهرا معمروالس      83تا  10سرعت تند تراس مفکسرها در ایران 
دقفقه بطرو  انجامرد و قررار شرود بره       13تا  2بطور معمو  دقفقه می باشد. چنانچه اختالط کامل در دور تند 

همفن مدت یا بفشتر اما با دور کند آن را به  زد به هفچ وجه بتن مابور به صورت همگرن و مخلروط شرده در    
نخواهد آمد. مشکل دیگری که برای بتن کامل مخلوط نشده وجود دارد مشکل کنتر  اسرالمپ آن مری باشرد    

 ی زیادی ببار می آورد.که برای نظارت گرفتار
 داده شده است.  جوابپرسش پنج  شما در پاسخ پرسش دوم  -2

 محسن تدین
 

 جناب آقای دکتر تدین
   ریاست محترم هیات مدیره انجمن بتن ایران

با سالم و احترام، با توجه به اینکه مهندسفن مشاور محترم یک پروژه تصریفه خانره آب جدیرد در حرا  اجررا،      
مورد پرسش و تامل قرار داده است خواهشمند است در مورد صرحت و سرق  ایرن مروارد و ارائره      مسایل زیر را 

 پاسخ مناسب ما را راهنمائی فرمائفد.
بره هرفچ عنروان توصرفه نمری       Iبا توجه به وجود کلر در سفست  تصیفه خانه، استیاده از سفمان های تفپ  -1

وجرود دارد   C3A<8%و   IIگردد. با توجه به اینکه برای مقابله با نیوذ یون کلرید شرط مصرف سفمان تفرپ  
 بی معنا خواهد بود. Iعمال کاربرد سفمان تفپ 

ه با توجه به مشکوس بودن به واکنش قلفایی سفلفسی در مورد سنگدانه ها، استیاده از مفکروسفلفس توصرف  -8
 می شود و الزم است در مورد عملکرد مفکروسفلفس مدارکی ارائه گردد.

با توجه به لاوم مصرف مفکروسفلفس و بکارگفری ژ  مفکروسفلفس در پروژه، الزم اسرت کمفرت و کفیفرت    -0
غفرر اینصرورت مفکروسرفلفس بصرورت     در ای آن بویژه مفکروسفلفس مورد بررسی و آزمرایش قررار گفررد،    ااج

 ه و ژ  مربوطه در کارگاه تولفد گردد.جداگانه تهف

علفرغ  استیاده از مفکروسفلفس، الزم است از ماده حباب زا برای جلروگفری از آب انرداختن و جداشردگی    ر 0
 استیاده گردد

 ناپرذیری یر در این پروژه مورد نفاز است، ضرورت دارد تا آزمایش کنترر  نیوذ پذبا توجه به اینکه بتن نیوذنا -2
 انجام گفرد.  EN12390-8بتن طبق 

 کفلوگرم محدود شود. 033توصفه می شود که حداکثر مقدار سفمان در هر متر مکعب بتن به  -0
درصد مقدار سفمان مصرفی 13و 5توصفه می شود حداقل و حداکثر مقدار مفکروسفلفس در بتن به ترتفب  -5

 قاومت فشاری و نیوذپذیری بتن بدست آید.باشد و مقدار بهفنه آن از طریق آزمایشگاهی و با در نظر گرفتن م
در بتن های موجود، استیاده از فوق روان کننده دیرگفر مجاز نمری باشرد زیررا موجرب آب انرداختن برتن        -2
 شود می
  ASTMC192در صورت استیاده از بتونفر برای ساخت بتن در کارگاه،  مدت و روش اخرتالط بایرد ماننرد     -9

 باشد.
 ه محض شروع آب انداختگی باید لرزش متوقف شود.در تراک  بتن، ب -13
توجه به اینکه در طی عمل پرداخت سطح بتن ممکنست ترکهای سطحی بسته شرود در حرالی کره در    با  -11

 عمق ممکنست این ترکها وجود داشته باشند لذا از پرداخت اضافی پس از گفرش اولفه خودداری شود.
انداختگی بتن ، انتظار برای تبخفر آن صحفح نمی باشرد برویژه اینکره    وجود آب در صورت بنظر می رسد  -18

 دوام بتن در این پروژه مه  است و استعداد زیاد جمع شدگی نفا در آن وجود دارد.
 تجاوز کند. oc 03برای عمل آوری با بخار، دمای بتن در سه ساعت اولفه نباید از  -10
 باشد. بیروغن قالب باید از نوع پایه آ -10
در صورتی که نتوان حداقل پوشش بتنی روی مفلگردهرا را ترامفن کررد الزم اسرت کره آن مفلگردهرا برا         -12

 پوشش اپوکسی آغشته و محافظت گردند.
 آب...مدیرپروژه تصفیه خانه 

 عضو محترم حقوقي انجمن بتن ایران
 ...مدیرمحترم پروژه تصفیه خانه آب 

پرسش ها و ابهامات موجود در مشخصات فنی و ضروابط اجرایری موجرود در    باسالم و احترام، با توجه به ارسا  
آن پروژه و نقطه نظرات مهندسفن مشاور محترم مربوطه بدینوسرفله در زیرر پاسرخ هرای الزم بررای مشرخ        

 کردن صحت و سق  مطالب درج شده و رفع ابهام الزم ارائه می گردد.
وجود یون کلرید در آب یا خاس نفست و گاه شررایط حرادتری   کلرزنی در تصیفه خانه آب یا فاضالب مانند  -1

را بویژه در مناطقی که با آب در تماس نفست )زیر سقف و باالی دیوار خارج از آب( بوجود  مری آورد. بهرحرا    
 بنظر می رسد این گاز کلر درنهایت در بتن به کلرید تبدیل می شود و اثر خود را آشکار می نماید.
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فح مفسرر  یکی از اولفن خواسته های فنی از یک بتن، همگن بودن آنست که این امر با اختالط کافی و صح -0
 فراه  می گردد.

در صورتی که دیگ بچفنگ قادر به اختالط بتن نباشد و صرفاس بصورت یک مسفر عبور مصرالح اسرتیاده گرردد،    
سرانتی مترر بفشرتر و برتن      2یا  0عمل اختالط باید در تراس مفکسر انجام شود به شرط اینکه اسالمپ بتن از 
ایرد حجر  برتن مخلروط شرده در      غفر چسبنده باشد. برای اختالط بتن در تراس مفکسر عالوه بر شروط فوق ب

درصد حج  اسمی دیگ مفکسر بفشتر نباشد، در حالی که اگرر قررار باشرد صررفاس از ترراس       00تراس مفکسر از 
درصد حج  اسمی دیگ آن و یا حتی بفشرتر  23مفکسر برای حمل بتن مخلوط شده استیاده شود می توان از 

دور  133و گراه ترا    53فکسر با سرعت دور تند، حداقل از آن استیاده نمود.  ه  چنفن الزم است دیگ تراس م
 بچرخد تا بتن مابور با داشتن و فراه  بودن شرایط فوق بخوبی مخلوط شود.

دور در  2ترا   8دور در دقفقه است و سررعت کنرد آنهرا معمروالس      83تا  10سرعت تند تراس مفکسرها در ایران 
دقفقه بطرو  انجامرد و قررار شرود بره       13تا  2بطور معمو  دقفقه می باشد. چنانچه اختالط کامل در دور تند 

همفن مدت یا بفشتر اما با دور کند آن را به  زد به هفچ وجه بتن مابور به صورت همگرن و مخلروط شرده در    
نخواهد آمد. مشکل دیگری که برای بتن کامل مخلوط نشده وجود دارد مشکل کنتر  اسرالمپ آن مری باشرد    

 ی زیادی ببار می آورد.که برای نظارت گرفتار
 داده شده است.  جوابپرسش پنج  شما در پاسخ پرسش دوم  -2

 محسن تدین
 

 جناب آقای دکتر تدین
   ریاست محترم هیات مدیره انجمن بتن ایران

با سالم و احترام، با توجه به اینکه مهندسفن مشاور محترم یک پروژه تصریفه خانره آب جدیرد در حرا  اجررا،      
مورد پرسش و تامل قرار داده است خواهشمند است در مورد صرحت و سرق  ایرن مروارد و ارائره      مسایل زیر را 

 پاسخ مناسب ما را راهنمائی فرمائفد.
بره هرفچ عنروان توصرفه نمری       Iبا توجه به وجود کلر در سفست  تصیفه خانه، استیاده از سفمان های تفپ  -1

وجرود دارد   C3A<8%و   IIگردد. با توجه به اینکه برای مقابله با نیوذ یون کلرید شرط مصرف سفمان تفرپ  
 بی معنا خواهد بود. Iعمال کاربرد سفمان تفپ 

ه با توجه به مشکوس بودن به واکنش قلفایی سفلفسی در مورد سنگدانه ها، استیاده از مفکروسفلفس توصرف  -8
 می شود و الزم است در مورد عملکرد مفکروسفلفس مدارکی ارائه گردد.

با توجه به لاوم مصرف مفکروسفلفس و بکارگفری ژ  مفکروسفلفس در پروژه، الزم اسرت کمفرت و کفیفرت    -0
غفرر اینصرورت مفکروسرفلفس بصرورت     در ای آن بویژه مفکروسفلفس مورد بررسی و آزمرایش قررار گفررد،    ااج

 ه و ژ  مربوطه در کارگاه تولفد گردد.جداگانه تهف

علفرغ  استیاده از مفکروسفلفس، الزم است از ماده حباب زا برای جلروگفری از آب انرداختن و جداشردگی    ر 0
 استیاده گردد

 ناپرذیری یر در این پروژه مورد نفاز است، ضرورت دارد تا آزمایش کنترر  نیوذ پذبا توجه به اینکه بتن نیوذنا -2
 انجام گفرد.  EN12390-8بتن طبق 

 کفلوگرم محدود شود. 033توصفه می شود که حداکثر مقدار سفمان در هر متر مکعب بتن به  -0
درصد مقدار سفمان مصرفی 13و 5توصفه می شود حداقل و حداکثر مقدار مفکروسفلفس در بتن به ترتفب  -5

 قاومت فشاری و نیوذپذیری بتن بدست آید.باشد و مقدار بهفنه آن از طریق آزمایشگاهی و با در نظر گرفتن م
در بتن های موجود، استیاده از فوق روان کننده دیرگفر مجاز نمری باشرد زیررا موجرب آب انرداختن برتن        -2
 شود می
  ASTMC192در صورت استیاده از بتونفر برای ساخت بتن در کارگاه،  مدت و روش اخرتالط بایرد ماننرد     -9

 باشد.
 ه محض شروع آب انداختگی باید لرزش متوقف شود.در تراک  بتن، ب -13
توجه به اینکه در طی عمل پرداخت سطح بتن ممکنست ترکهای سطحی بسته شرود در حرالی کره در    با  -11

 عمق ممکنست این ترکها وجود داشته باشند لذا از پرداخت اضافی پس از گفرش اولفه خودداری شود.
انداختگی بتن ، انتظار برای تبخفر آن صحفح نمی باشرد برویژه اینکره    وجود آب در صورت بنظر می رسد  -18

 دوام بتن در این پروژه مه  است و استعداد زیاد جمع شدگی نفا در آن وجود دارد.
 تجاوز کند. oc 03برای عمل آوری با بخار، دمای بتن در سه ساعت اولفه نباید از  -10
 باشد. بیروغن قالب باید از نوع پایه آ -10
در صورتی که نتوان حداقل پوشش بتنی روی مفلگردهرا را ترامفن کررد الزم اسرت کره آن مفلگردهرا برا         -12

 پوشش اپوکسی آغشته و محافظت گردند.
 آب...مدیرپروژه تصفیه خانه 

 عضو محترم حقوقي انجمن بتن ایران
 ...مدیرمحترم پروژه تصفیه خانه آب 

پرسش ها و ابهامات موجود در مشخصات فنی و ضروابط اجرایری موجرود در    باسالم و احترام، با توجه به ارسا  
آن پروژه و نقطه نظرات مهندسفن مشاور محترم مربوطه بدینوسرفله در زیرر پاسرخ هرای الزم بررای مشرخ        

 کردن صحت و سق  مطالب درج شده و رفع ابهام الزم ارائه می گردد.
وجود یون کلرید در آب یا خاس نفست و گاه شررایط حرادتری   کلرزنی در تصیفه خانه آب یا فاضالب مانند  -1

را بویژه در مناطقی که با آب در تماس نفست )زیر سقف و باالی دیوار خارج از آب( بوجود  مری آورد. بهرحرا    
 بنظر می رسد این گاز کلر درنهایت در بتن به کلرید تبدیل می شود و اثر خود را آشکار می نماید.
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سرفمان   A C3برای بتن مسلح بکار نررود زیررا   2نیوذ کلرید گیته می شود که سفمان پرتلند نوع برای مقابله با 
سفمان بفشتر باشد، از نیوذ یون کلریرد   A C3درصد است. هر چه  2طبق استاندارد ایران کمتر از  2پرتلند نوع 

 A C3یته مری شرود کره در    گ CIRIAو  ACI در بتن به نحو موثرتری جلوگفری می کند. در منابع معتبر مانند

   در محرفط خلرفج فرارس    ییدرصد باشد. در آئفن نامه پفشنهادی پایا 0سفمان مصرفی در این شرایط بفشتر از 
A C3  درصد داده شده است تا در مقابل سولیاتها نفا پایا باشد هر چنرد در  13تا  0سفمان بفنACI   مقردار A 

C3  درصد نفا عنوان شده است. 18سولیات حتی تا در آبهای شور دریا برای مقابله با 
درصد محدود شرده اسرت ولری     2به  8سفمان پرتلند نوع   A C3 در استاندارد سفمان های پرتلند ایران، مقدار

در ایرن شررایط مصررف گرردد حررف       8حداقل آن قفد نگردیده است. بنابراین گیتن اینکه سفمان پرتلند نوع 
درصد داشته باشد صحفح اسرت و اگرر آب    0بفشتر از   A C3 هر سفمانی کهمصرف چندان درستی نفست بلکه 
درصد برسد. از آنجا که در مورد سفمان پرتلنرد نروع    18تا  13به  دمی توان  A C3 شور دریا موجود باشد سقف

رد ه  می توان استیاده ک 1وجود ندارد می توان گیت که از سفمان پرتلند نوع   A C3 هفچ محدودیتی برای 1
یرا   13درصد باشد و در شرایط آب شور حاوی سولیات، سقف آن نفا به  0آن بفشتر از   A C3مشروط بر اینکه 

 درصد محدود شود. 18
 بی معنا نخواهد بود و کامالس توجفه پذیر است . 1پس روشن است که مصرف سفمان پرتلند نوع 

واکنش قلفایی سفلفسری، اسرتیاده از مفکروسرفلفس    یکی از راه حلهای جلوگفری از خرابی ناشی از انبساط  -8
درصرد مرواد    2حداقل مصرف مفکروسفلفس را برای کنتر  این امر معاد    ACI221.IR .در بتن مصرفی است

سفمانی دانسته است. بدیهی است پتانسفل واکنش زایی سنگدانه ها به یک انردازه و یکسران نفسرت. بنرابراین     
 تواند واکنش زایی مورد نظر و انبساط ناشی از آن را کنتر  نماید.نروسفلفس ست مقدار معفنی از مفکا ممکن

نتفجره   سنگدانه را مشکوس نشان می دهرد و    ASTMC1260از آنجا که ظاهراس در پروژه شما، نتفجه آزمایش 
ASTM   C1293  آن را غفر واکنش زا نشان می دهد بنظر می رسد نفازی به مفکروسفلفس وجود نردارد و اگرر 

 درصد کافی خواهد بود. 2بخواهف  احتفاطاس مفکروسفلفس مصرف کنف  مقدار 
 9و5، 2بهر حا  در مواردی که سنگدانه ها مشکوس یا واکنش زا باشد امروزه سعی می کنف  برا مصررف مرثالس    

ایران را انجام دهف  و درصورتی که جواب هر کدام در  15130یا  ASTMCI567درصد مفکروسفلفس، آزمایش 
درصد باشد همان کمترین درصرد   8/3روزه کمتر از  02یا  82درصد باشد یا در سن  1/3روز کمتر از  10ن س

مفکروسفلفس که جواب داده است را انتخاب می کنف  که یک آزمایش عملکردی مناسبی محسوب مری شرود.   
 مقصود از مدارس الزم برای ارائه عملکرد مفکروسفلفس می تواند این موارد باشد.

قاعدتاس اگر بتوان در کارگاه، دوغاب مفکروسفلفس تهفه نمود همواره ارجح است بره شررط اینکره از کفیفرت      -0
 مفکروسفلفس مصرفی به نحوی اطمفنان داشته باشف .

لرذا مجبرور بره اسرتیاده از دوغراب )ژ (       ،ا تهفره کررد  راین دوغاب مطمئن و مناسب  ،گاه نمی توان در کارگاه
از یرافتن  وجود در بازار خواهف  بود. متاسیانه یک دسرتورالعمل خراب بررای اطمفنران     مفکروسفلفس تجاری م

صرفاس می توان با خشک کردن ژ  ، مقردار درصرد مرواد جامرد را انردازه       .کفیفت ژ  مفکروسفلفس وجود ندارد
می تروان  گفری کرد. مقدار جامد شامل هر نوع پودر و ماده خشک فوق روان کننده موجود در آن می باشد و ن

انجرام   (باقفمانده تبخفرر )بر روی این ماده خشک  ASTM C1240آزمایش های کنترلی مفکروسفلفس را طبق 
 داد و یا حداقل دستورالعمل خاصی برای آن وجود ندارد.

شرود و   قابل توجهی گرفته مری به مقدار معموالس با بکارگفری مفکروسفلفس جلوی آب انداختن و جداشدگی  -0
جاد هوا توسط مواد حبراباا  یادر  درکارگاهالس وجود مفکروسفلفس صومواد حباباا وجود نخواهد داشت. انفازی به 

واد مر به هردو ایرن   در اغلب اوقاتاخال  می کند و مصرف مواد حباباا ممکن است چند برابر گردد. ه  چنفن 
 برای رفع مشکالت موجود بطور همامان نفاز نفست .

بلکره نرام آن تعفرفن عمرق نیروذ آب تحرت فشرار        نفست به نام نیوذپذیری    EN12390-8اصوالس آزمایش  -2
در آزمونه های مختلرف  پرت و گاه بسفار متیاوت باشد. این آزمایش دارای مشکالت خاصی مانند ارائه نتایج  می
اف معفار زیراد  ا انحریزیاد از ضریب تغففرات باشد و اعتبار آن زیاد نفست در اصطالح باید گیت که نتایج آن  می

 برخوردار است.
 از طرفی با توجه به اینکه در بتن های مورد نفاز ازمواد حباباا استیاده می شود نتفجه آزمرایش مابرور ممکرن   

ست به از بفن رفتن حبابهای هوای عمدی منجرر گرردد و   ا آتمسیر ممکن 2زیرا فشار  ،ست گمراه کننده باشدا
 واقع نشان دهد. تر ازذپذیروآن را نی

مفلری مترر    83ا حداکثر اندازه بمعموالس به ازای هر نسبت آب به سفمان معفن، هر چند عفار سفمان در بتن  -0
نیوذپذیری زیاد می شود. بنابراین محدود کردن سرفمان  و ک   دوامباشد مقاومت و  kg/ m3 023باالتر از حداقل

 ترس خوردگی بکاهد.می تواند در باال بردن کفیفت کمک کند و از جمع شدگی و خطر 
، مقدار حرداکثر  (سازمان مدیریت و برنامه ریای180در مشخصات فنی عمومی مخازن آب بتنی زمفنی )نشریه 

شده است. البته در این نشریه برای حداقل سرفمان نفرا محردودیت ارائره شرده       محدود Kg/m3  033سفمان به 
تروان برا وجرود مرواد حبراباا و      نست ا در این پروژه ممکنیاد بتن ز روانیبا توجه به این امر و با توجه به  .است

اما در صرورت امکران بهترر     نسبت آب به سفمان مورد نظر برای تامفن مقاومت و دوام، این سقف را رعایت کرد
 است این محدودیت اعما  گردد.

مری شرود   درصرد باشرد و توصرفه     2حداقل مصرف مفکروسفلفس برای ایجاد دوام و نیوذپذیری بهتر است  -5
الزم به ذکر است که مقاومرت   درصد مواد سفمانی محدود شود.2حداکثر مصرف )جایگاینی( مفکروسفلفس به 

ماس نفازی به افاایش مقدار افشاری و نیوذناپذیری می تواند با تغففرات نسبت آب به سفمان نفا تامفن گردد و الا
 مفکروسفلفس وجود ندارد.

ی را افراایش مری دهرد و گراه     شردگی سرریع سرطح و تررس خروردگ     مقدار زیاد مفکروسفلفس خطرر خشرک   
مصرف مفکروسفلفس تا حردود   درهای دراز مدت را نفا کاهش می دهد بنابراین امروزه سعی می شود  مقاومت
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صرفاس می توان با خشک کردن ژ  ، مقردار درصرد مرواد جامرد را انردازه       .کفیفت ژ  مفکروسفلفس وجود ندارد
می تروان  گفری کرد. مقدار جامد شامل هر نوع پودر و ماده خشک فوق روان کننده موجود در آن می باشد و ن

انجرام   (باقفمانده تبخفرر )بر روی این ماده خشک  ASTM C1240آزمایش های کنترلی مفکروسفلفس را طبق 
 داد و یا حداقل دستورالعمل خاصی برای آن وجود ندارد.

شرود و   قابل توجهی گرفته مری به مقدار معموالس با بکارگفری مفکروسفلفس جلوی آب انداختن و جداشدگی  -0
جاد هوا توسط مواد حبراباا  یادر  درکارگاهالس وجود مفکروسفلفس صومواد حباباا وجود نخواهد داشت. انفازی به 

واد مر به هردو ایرن   در اغلب اوقاتاخال  می کند و مصرف مواد حباباا ممکن است چند برابر گردد. ه  چنفن 
 برای رفع مشکالت موجود بطور همامان نفاز نفست .

بلکره نرام آن تعفرفن عمرق نیروذ آب تحرت فشرار        نفست به نام نیوذپذیری    EN12390-8اصوالس آزمایش  -2
در آزمونه های مختلرف  پرت و گاه بسفار متیاوت باشد. این آزمایش دارای مشکالت خاصی مانند ارائه نتایج  می
اف معفار زیراد  ا انحریزیاد از ضریب تغففرات باشد و اعتبار آن زیاد نفست در اصطالح باید گیت که نتایج آن  می

 برخوردار است.
 از طرفی با توجه به اینکه در بتن های مورد نفاز ازمواد حباباا استیاده می شود نتفجه آزمرایش مابرور ممکرن   

ست به از بفن رفتن حبابهای هوای عمدی منجرر گرردد و   ا آتمسیر ممکن 2زیرا فشار  ،ست گمراه کننده باشدا
 واقع نشان دهد. تر ازذپذیروآن را نی

مفلری مترر    83ا حداکثر اندازه بمعموالس به ازای هر نسبت آب به سفمان معفن، هر چند عفار سفمان در بتن  -0
نیوذپذیری زیاد می شود. بنابراین محدود کردن سرفمان  و ک   دوامباشد مقاومت و  kg/ m3 023باالتر از حداقل

 ترس خوردگی بکاهد.می تواند در باال بردن کفیفت کمک کند و از جمع شدگی و خطر 
، مقدار حرداکثر  (سازمان مدیریت و برنامه ریای180در مشخصات فنی عمومی مخازن آب بتنی زمفنی )نشریه 

شده است. البته در این نشریه برای حداقل سرفمان نفرا محردودیت ارائره شرده       محدود Kg/m3  033سفمان به 
تروان برا وجرود مرواد حبراباا و      نست ا در این پروژه ممکنیاد بتن ز روانیبا توجه به این امر و با توجه به  .است

اما در صرورت امکران بهترر     نسبت آب به سفمان مورد نظر برای تامفن مقاومت و دوام، این سقف را رعایت کرد
 است این محدودیت اعما  گردد.

مری شرود   درصرد باشرد و توصرفه     2حداقل مصرف مفکروسفلفس برای ایجاد دوام و نیوذپذیری بهتر است  -5
الزم به ذکر است که مقاومرت   درصد مواد سفمانی محدود شود.2حداکثر مصرف )جایگاینی( مفکروسفلفس به 

ماس نفازی به افاایش مقدار افشاری و نیوذناپذیری می تواند با تغففرات نسبت آب به سفمان نفا تامفن گردد و الا
 مفکروسفلفس وجود ندارد.

ی را افراایش مری دهرد و گراه     شردگی سرریع سرطح و تررس خروردگ     مقدار زیاد مفکروسفلفس خطرر خشرک   
مصرف مفکروسفلفس تا حردود   درهای دراز مدت را نفا کاهش می دهد بنابراین امروزه سعی می شود  مقاومت
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هاینه مصرف مفکروسفلفس اضافی و فوق روان کننده مرورد نفراز   در زیادی خست بخرج داده شود ضمن اینکه 
 نفا صرفه جویی می شود.

ستیاده از فوق روان کننده دیرگفر در چنفن بتن هایی مجاز است و دلفلی بررای غفرر مجراز برودن وجرود      ا -2
انداختن نمی شود. بدیهی است در صورتی که فوق روان کننده دیرگفر یا معمرولی برفش از   آب ندارد و موجب 

 حد مصرف شود به آب انداختن بتن منجر می گردد
روش تهفه نمونه بتن و قالب گفری آن در آزمایشگاه آمده اسرت. امرا در هرفچ     ASTM C192در استاندارد  -9

منبعی قفد نشده است که در کارگاه باید مخلوط بتن مانند آزمایشگاه ساخته شود. در آئفن نامره برتن و سرایر    
ت. دقفقره و گراه کمترر عنروان شرده اسر       2/1موارد حداقل مدت اختالط بتن پس از ریختن آخررین جراآ آن   

 بنابراین این ضابطه کامالس بی مورد و غلط است.
خارج   Entrapped Airویبراتور خرطومی یا مفا لرزان، ابتدا هوای محبوس دربتن  در هنگام تراک  بتن با -13

می شود و سپس با ادامه لرزش به تدریج درشت دانه ها به پائفن می رود و شفره بتن رو می زند. اصوالس این امر 
 دهد که عمل تراک  می تواند پایان یافته تلقی شود. نشان می

ه است که متاسیانه اغلب اوقات این دو واژه با یکردیگر اشرتباه   دمقصود نویسنده از آب انداختن، روزدن شفره بو
مخلروط آب ، سرفمان  یرا مرواد      کره گرفته می شود. رو زدن شفره در هنگام تراک  لرزشی حاصل مری گرردد   

و ماسه های خفلی ریا است و معموالس در بتن های معمولی به رنگ خاکستری می باشرد،  سفمانی و پودرسنگ 
یک ربع پس از خاتمه تراک  دیده می شود که شرامل یرک آب    حدوددر حالی که آب انداختن در فاصله زمانی 

 باشد.. زال  می

  موجرب جداشردگی و حتری خرروج حبراب هروای عمردی        ،ادامه لرزش ها به مدت زیاد پس از رو زدن شفره

Entrained Air    در صورت استیاده از مواد حباباا( و یا ترکفدن آنها می گردد که ابداس مطلروب و میفرد نفسرت(
 بلکه مضر تلقی می گردد.

 پس از گفرش اولفه ممنوع می باشد و اما سریت شردگی برتن    ،نند تراک  و پرداختااصوالس هر نوع عملی م -11
معنرای آن   ،ماس به معنای گفرش اولفه نفست. برای مثا  اگر از ابتدا بتنی با روانی ک  یا سریت سراخته شرود   االا

اگر از ضربه استیاده شود باع  پرشدن زیرر مفلگردهرا از برتن     ،گفرش اولفه نخواهد بود. در پرداخت سطح بتن
 شده و مانع ایجاد ترس در باالی سر مفلگردها می گردد.

تی که قرار باشد در اثر تبخفر، بتن دچار ترس خوردگی شود این امر زمانی اتیاق می افتد که نمی توان در صور
موجب بسته شدن ترس ها گردید و در هفچ حالتی بسته شدن ترس در سرطح و وجرود    ،با عمل پرداخت سطح

 ترس در عمق متصور نمی باشد.
همواره در همه دستورالعملهای پرداخت سطح بتن در صورت وجود آب انداختگی، توصرفه مری شرود کره      -18

آب رو زده قبل از پرداخت باید توسط تبخفر از بفن برود و یا درصورت وجود عجله )بویژه در هنگامی کره هروا   
ایی از سرطح زدوده گرردد.   چتر سرد می باشد و یا در هوای گرم و شرجی (، آب اضافی با اسینج )ابر( یا گرونی  

اتیاقاس در جایی که دوام بتن مه  است چنفن دستوری باید با دقت اجرا گردد و این امر ربطی به استعداد جمرع  
 شدگی بتن ندارد.

یا تاخفر در تشکفل اترینگایت  DEFدر عمل آوری با بخار یا هر نوع عمل آوری حرارتی، ممکنست پدیده  -10
دمرای برتن بره شردت      ،جاد گردد. این امر زمانی متحمل است که قبل از گفررش اولفره  )اترینگایت تاخفری( ای

را در  oc 08یرا   03انگاشت. البته باید سعی نمود تا بتن برا دمرای حرداکثر     oc 03افاایش یابد. این حد را نباید 
طبفعی روبرو می شود و خرود  قالب ریخت. چنفن بتنی به دلفل گرمای ناشی از هفدراته شدن با افاایش دمای 

 oc 03باالتری می رسد. در برخی منابع گیته می شود که دمای برتن قبرل از گفررش از حردود     بخود به دمای  
 باالتر نرود. ممکن است نتوان مرز دقفقی را برای این امر مشخ  نمود.

سراعت   2ترا   8ع زمران  ساعت از کجا آمده است؟ متاسیانه در برخی مناب 0از طرفی مشخ  نفست که زمان  
بجای زمان گفرش اولفه ذکر شده است که صحفح نفست بلکه باید همان زمان گفرش اولفه قفرد شرود. بردیهی    

ساعت باشد. این زمان به نروع و جرنس    2ساعت و یا  0ساعت و یا  1است ممکن است زمان گفرش اولفه بتنی 
افاودنی ها زودگفر یا دیرگفرر آن مربروط مری     دمای بتن و محفط و حتی نسبت های اختالط یا وجود ،سفمان

 شود و گیتن یک عدد مشخ  ابداس صحفح نفست.

معمروالس روغرن قالرب پایره آبری       ،در قطعات پفش ساخته یا در جا که عمل آوری تسریع شده کاربرد دارد -10
اینکره قبرل از   مشکل چسبندگی به قالب را بوجود می آورد و مصرف این نوع روغن قالب توصفه نمی شود مگر 

 باال رفتن دما، بتن از قالب یا قالب از بتن جدا گردد.
در صورتی که قبل از بتن ریای بدانف  که پوشش بتنی روی مفلگردها تامفن نمی شود چنانچره بخرواهف     -12

از اپوکسی برای آغشته کردن سطح مفلگردها استیاده کنف  باید همه مفلگردهای آن قطعه را پوشرش دهرف  و   
 ید اپوکسی را به مفلگردهای با پوشش بتنی ک  اعما  نمائف .نبا

استیاده گردد می توان بطور موضعی نفرا از ایرن    ZincRichEpoxyدر صورتی که از اپوکسی غنی شده از روی
 پوشش بر روی مفلگرد استیاده نمود.

 محسن تدین
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هاینه مصرف مفکروسفلفس اضافی و فوق روان کننده مرورد نفراز   در زیادی خست بخرج داده شود ضمن اینکه 
 نفا صرفه جویی می شود.

ستیاده از فوق روان کننده دیرگفر در چنفن بتن هایی مجاز است و دلفلی بررای غفرر مجراز برودن وجرود      ا -2
انداختن نمی شود. بدیهی است در صورتی که فوق روان کننده دیرگفر یا معمرولی برفش از   آب ندارد و موجب 

 حد مصرف شود به آب انداختن بتن منجر می گردد
روش تهفه نمونه بتن و قالب گفری آن در آزمایشگاه آمده اسرت. امرا در هرفچ     ASTM C192در استاندارد  -9

منبعی قفد نشده است که در کارگاه باید مخلوط بتن مانند آزمایشگاه ساخته شود. در آئفن نامره برتن و سرایر    
ت. دقفقره و گراه کمترر عنروان شرده اسر       2/1موارد حداقل مدت اختالط بتن پس از ریختن آخررین جراآ آن   

 بنابراین این ضابطه کامالس بی مورد و غلط است.
خارج   Entrapped Airویبراتور خرطومی یا مفا لرزان، ابتدا هوای محبوس دربتن  در هنگام تراک  بتن با -13

می شود و سپس با ادامه لرزش به تدریج درشت دانه ها به پائفن می رود و شفره بتن رو می زند. اصوالس این امر 
 دهد که عمل تراک  می تواند پایان یافته تلقی شود. نشان می

ه است که متاسیانه اغلب اوقات این دو واژه با یکردیگر اشرتباه   دمقصود نویسنده از آب انداختن، روزدن شفره بو
مخلروط آب ، سرفمان  یرا مرواد      کره گرفته می شود. رو زدن شفره در هنگام تراک  لرزشی حاصل مری گرردد   

و ماسه های خفلی ریا است و معموالس در بتن های معمولی به رنگ خاکستری می باشرد،  سفمانی و پودرسنگ 
یک ربع پس از خاتمه تراک  دیده می شود که شرامل یرک آب    حدوددر حالی که آب انداختن در فاصله زمانی 

 باشد.. زال  می

  موجرب جداشردگی و حتری خرروج حبراب هروای عمردی        ،ادامه لرزش ها به مدت زیاد پس از رو زدن شفره

Entrained Air    در صورت استیاده از مواد حباباا( و یا ترکفدن آنها می گردد که ابداس مطلروب و میفرد نفسرت(
 بلکه مضر تلقی می گردد.

 پس از گفرش اولفه ممنوع می باشد و اما سریت شردگی برتن    ،نند تراک  و پرداختااصوالس هر نوع عملی م -11
معنرای آن   ،ماس به معنای گفرش اولفه نفست. برای مثا  اگر از ابتدا بتنی با روانی ک  یا سریت سراخته شرود   االا

اگر از ضربه استیاده شود باع  پرشدن زیرر مفلگردهرا از برتن     ،گفرش اولفه نخواهد بود. در پرداخت سطح بتن
 شده و مانع ایجاد ترس در باالی سر مفلگردها می گردد.

تی که قرار باشد در اثر تبخفر، بتن دچار ترس خوردگی شود این امر زمانی اتیاق می افتد که نمی توان در صور
موجب بسته شدن ترس ها گردید و در هفچ حالتی بسته شدن ترس در سرطح و وجرود    ،با عمل پرداخت سطح

 ترس در عمق متصور نمی باشد.
همواره در همه دستورالعملهای پرداخت سطح بتن در صورت وجود آب انداختگی، توصرفه مری شرود کره      -18

آب رو زده قبل از پرداخت باید توسط تبخفر از بفن برود و یا درصورت وجود عجله )بویژه در هنگامی کره هروا   
ایی از سرطح زدوده گرردد.   چتر سرد می باشد و یا در هوای گرم و شرجی (، آب اضافی با اسینج )ابر( یا گرونی  

اتیاقاس در جایی که دوام بتن مه  است چنفن دستوری باید با دقت اجرا گردد و این امر ربطی به استعداد جمرع  
 شدگی بتن ندارد.

یا تاخفر در تشکفل اترینگایت  DEFدر عمل آوری با بخار یا هر نوع عمل آوری حرارتی، ممکنست پدیده  -10
دمرای برتن بره شردت      ،جاد گردد. این امر زمانی متحمل است که قبل از گفررش اولفره  )اترینگایت تاخفری( ای

را در  oc 08یرا   03انگاشت. البته باید سعی نمود تا بتن برا دمرای حرداکثر     oc 03افاایش یابد. این حد را نباید 
طبفعی روبرو می شود و خرود  قالب ریخت. چنفن بتنی به دلفل گرمای ناشی از هفدراته شدن با افاایش دمای 

 oc 03باالتری می رسد. در برخی منابع گیته می شود که دمای برتن قبرل از گفررش از حردود     بخود به دمای  
 باالتر نرود. ممکن است نتوان مرز دقفقی را برای این امر مشخ  نمود.

سراعت   2ترا   8ع زمران  ساعت از کجا آمده است؟ متاسیانه در برخی مناب 0از طرفی مشخ  نفست که زمان  
بجای زمان گفرش اولفه ذکر شده است که صحفح نفست بلکه باید همان زمان گفرش اولفه قفرد شرود. بردیهی    

ساعت باشد. این زمان به نروع و جرنس    2ساعت و یا  0ساعت و یا  1است ممکن است زمان گفرش اولفه بتنی 
افاودنی ها زودگفر یا دیرگفرر آن مربروط مری     دمای بتن و محفط و حتی نسبت های اختالط یا وجود ،سفمان

 شود و گیتن یک عدد مشخ  ابداس صحفح نفست.

معمروالس روغرن قالرب پایره آبری       ،در قطعات پفش ساخته یا در جا که عمل آوری تسریع شده کاربرد دارد -10
اینکره قبرل از   مشکل چسبندگی به قالب را بوجود می آورد و مصرف این نوع روغن قالب توصفه نمی شود مگر 

 باال رفتن دما، بتن از قالب یا قالب از بتن جدا گردد.
در صورتی که قبل از بتن ریای بدانف  که پوشش بتنی روی مفلگردها تامفن نمی شود چنانچره بخرواهف     -12

از اپوکسی برای آغشته کردن سطح مفلگردها استیاده کنف  باید همه مفلگردهای آن قطعه را پوشرش دهرف  و   
 ید اپوکسی را به مفلگردهای با پوشش بتنی ک  اعما  نمائف .نبا

استیاده گردد می توان بطور موضعی نفرا از ایرن    ZincRichEpoxyدر صورتی که از اپوکسی غنی شده از روی
 پوشش بر روی مفلگرد استیاده نمود.

 محسن تدین
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ثابت  مانیآب به س یدر نسبت ها مانیس اریع شیافزا ریتأث
 بر خواص بتن تازه و دوام در بتن خودتراکم 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 دهیچک
. در بتتن ختودتراکم بته    مینوع بتن هست نیبتن خودتراکم، شاهد اقبال روز افزون به ا اریبس یایبا گذشت زمان و با توجه به مزا

 زانیت م شیافتزا  نیت ا یباشد و گاه یمرسوم م مانیس ادیز یارهایدر طرح اختالط، استفاده از ع شتریب ریبه حجم خم ازیخاطر ن
 شتتر، یب مانیو مصترف ست   نته یهز شیوم با افزاگردد که بر خالف تصور عم یم مانیمصرف س نهیباعث عبور از مقدار به مانیس

است  یکاهش دوام و طول عمر سازه بتن ،یکاهش در مقاومت فشار نیبه دنبال دارد. اما مهمتر از ا زیرا ن یکاهش مقاومت فشار
 مانیطرح اختالط بتن با سه نسبت آب بته ست   51 دادجمعاً تع ییرجا دیبتن شه قاتیشود. در مرکز تحق یکه کمتر به آن توجه م

قرار گرفت. ستس    یابیمورد ارز یساخته شد و خواص بتن تازه و مقاومت فشار مانیس اریمنظم ع شی، با افزا430و  43.0، 43.0
و آهنگ جذب آب بتتن بته عنتوان متال       یجذب آب حجم ،یکیمقاومت الکتر شیطرح ها سه آزما نیدوام در ا یجهت بررس

 یا (، به عنتوان متاده  میخواص بتن تازه از پودرسنگ آهک )کربنات کلس نیتأم یطرح ها برا یانجام گرفت. در تمام یریوذپذنف
 مانیست  اریت ع یدرصتد  51 شیشود با افزا یمقاله مشاهده م نی. در ادیماسه استفاده گرد یدرصد 54 ینیگزیبا نسبت جا یخنث

 شیافتزا  نیت و ا ابتد ی یم شیدرصد افزا 50تا  نیانگیبتن به طور م یرینفوذپذ زانیم(، لوگرمیک 01) معادل نهیبه ارینسبت به ع
در بتن، دوام و طول عمر ستازه را کتاهش    یو کربنات یحمالت سولفات ریبتن با عوامل مهاجم نظ ییارویرو طیدر شرا یرینفوذپذ

 .دیدر خواص بتن تازه مشاهده نگرد ییبه سزا ریتأث مان،یس اریع نهیبا عبور از مقدار به نیدهد. همچن یم
 ،یجتذب آب حجمت   ،یکت یمقاومتت الکتر  ،یمقاومت فشار مان،یس نهیبه اری:  بتن خودتراکم، خواص بتن تازه، ع یدیکل کلمات

 آهنگ جذب آب بتن
 

 محمدحسین خزعلی
 مدیر مرکز تحقیقات بتن

 گروه تخصصی شهید رجایی  
 

 امیر انصاری
 مدیر آزمایشگاه بتن 

مجموعه سازه های پیش 
 ساخته بتنی

 گروه تخصصی شهید رجایی 
 )کارخانه حکیمیه(

 

 آرش گوهری
 آزمایشگاه بتنمدیر 

مجموعه سازه های پیش  
 ساخته بتنی

 گروه تخصصی شهید رجایی 
(شهید ولی زاده خانهکار)  
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 مقدمه  -5
از قبیر   برتن هرای خرود ترراک      ویژگی های منحصرر بره دررد     

سررب  روا  سرراه هررای اخیررر  دررایی و کارپررریری مناسرر  کررا
و  بسرریاری از مشررکتت بررتن  اسررتداده از ایررن نرروش بررتن شررده
عرردی یکنررواختی  مشررکتت و   معمررولی ماننررد جداشرردگی    

خاصری  سریالی و    را مرتدر  نمروده اسر      هزینه های اجرایری 
بررتن ریررزی در امکررا  شررک  پررریری بررا ی بررتن خررودتراک   

کره  و یرا مقراطعی    آنهرا زیراد باشرد    آرمراتور مقاطعی که ترراک   
را درراه  مری    دارنرد نیاز به سرع  خیلری زیراد در برتن ریرزی     

  راه کارهررای اصررلی ادررزایش کررارایی در بررتن خررودتراک    کنررد
اسررتداده از مررواد پررودری بیشررتر نسررب  برره بررتن هرر  رده      

  کننررده مرری معمررولی و همینررین اسررتداده از مررواد دررو  روا 
باشررد  نیرراز برره مررواد پررودری بیشررتر در بررتن خررودتراک  سررب  
شررده اسررتداده از عیارهررای بررا ی سرریما  برره امررری رایرر  و    

برریش از عیررار  از سرریما  امررا اسررتداده  مرسرروی تبرردی  گررردد
عررتوه بررر کرراهش مقاومرر  دشرراری باعرر  کرراهش    آ بهینرره 

 دوای و طرروه عمررر سررازه هررای بتنرری و همینررین بررا  ردررتن   
و تررررایرات مخرررر  زیسررر  محی ررری  ی تولیررردهزینررره هرررا

 گردد  می
هدف از پژوهشری کره در مرکرز تحقیقرات برتن شرهید رجرایی        

تعیرین عیرار بهینره سریما  مصرردی بره        اسر   صورت پریردته
وسیله بررسی طرح اخرتت  هرای بتنری برا سره نسرب  آ  بره        
سیما  رایر  برا عیرار هرای سریما  متدراوت مری باشرد ترا برا           

برتن ترازه و سرخ  شرده      هرای  ها به وسریله آزمرایش  بررسی آن
برر مقاومر  دشراری  طروه عمرر       سریما  ترایرات ادزایش عیرار  

و میرزا  عیررار بهینرره سرریما    و دوای مرورد بررسرری قرررار گیرررد 
 برای رسید  به بتن با کیدی  تعیین گردد 

 مصالح مورد استفاده -2
توجرره برره حساسرری  بررتن خررودتراک  برره ت ییرررات کیدیرر   بررا
صالح  سرعی برر آ  شرده اسر  کره یکنرواختی کلیره مصرالح         م

 اسرررتداده شرررده در طررررح هرررای اخرررتت  حدررر  گرررردد    
خصوصرریات مصررالح اسررتداده شررده در بررتن برره شرررح زیررر      

  باشد می

 سیمان  -2-5
سیما  یکی از عوامر  اصرلی تعیرین کننرده کیدیر  و خروا        
بررتن مرری باشررد  کیدیرر  سرریما  در مقاومرر  اولیرره و نهررایی   

بتن ترازه و سرخ  شرده تررایر بسرزایی خواهرد داشر          خوا  
-524سرریما  مررورد اسررتداده در ایررن پررژوهش از نرروش پرتلنررد 

مرری باشررد کرره بررر اسرراو آزمررایش صررورت گردترره  ل رر     1
و زمررا  گیرررش اولیرره و اانویرره آ    2222نرمرراه ایررن سرریما  

دقیقررره مررری باشرررد  نترررای  آنرررالیز  234و  114بررره ترتیررر  
نیمرره کمرری بررر روی ایررن    XRFشرریمیایی کرره برره صررورت   

در  گردیررده  1سرریما  صررورت گردترره در جرردوه شررماره     
  اس 

آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند -5جدول   

 Unit درصد

 

 Unit درصد

48292 C3S 220 L.O.I 

13282 C2S 03238 CaO 

5284 C3A 2220 SiO2 
8249 C4AF 3298 Al2O3 

  

3214 Fe2O3 
3294 SO3 
5232 MgO 
221 SrO 
2224 P2O5 

 
نتای  آزمرایش مقاومر  دشراری مرتت سریما  کره برر اسراو         

روز  29و  4  3  1در سرررنین  و ISIRI 393 [1]اسرررتاندارد 
 :مشاهده می گردد 2 شماره جدوه انجای شده در

نتایج مقاومت فشاری مالت سیمان –2جدول   

سن 
 آزمایش)روز(

مقاوم  دشاری 
Kg/cm2 

درصد مقاوم  
 نهایی

1 155 3325 

3 292 0424 

4 344 93 

29 532 122 
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 مصالح سنگی -2-2
مصالح سرنگی مرورد اسرتداده در کلیره برتن هرا  سره جز ری و         
شام  یک نروش ماسره و دو نروش شرن شرام  نخرودی و برادامی        

 می باشد 
  ماسه -2-2-5
ماسرره اسررتداده شررده در طرررح هررای مررورد ن ررر بررا توجرره برره  

و در ترررمین خرروا  ر ولررو ی بررتن خررودتراک  از نرروش طبیعرری  
مشخصررات آ  برره شرررح   میلیمتررر انتخررا  گردیررد  2-0ابعرراد 

 می باشد    3جدوه شماره 
 

 مشخصات ماسه – .جدول 
 وز  مخصو 

 مدوه نرمی درصد جر  آ  )تن بر متر مکع (

2243 321% 3244 
 
 شن بادامی  -2-2-2

میلیمتر 12-18در این پژوهش با ابعاد  شن بادامی مورد استداده
درصد انتخا  گردید  مشخصات آ  در جدوه  42و با شکستگی 

 بیا  شده اس   5شماره 
 
  

مشخصات شن بادامی – 0جدول   

 وز  مخصو 
 درصد جر  آ  )تن بر متر مکع (

2249 1209% 
 شن نخودی   -.-2-2

میلیمتررر برروده و  0-12مررورد اسررتداده بررا ابعرراد  شررن نخررودی
جه  تامین خروا  برتن ترازه در رنر  کرامتع طبیعری انتخرا         

مشخصررات آ  م ررابم آزمررایش هررای صررورت   گردیررده اسرر  
 بیا  شده اس   4گردته در جدوه شماره 

 
مشخصات شن نخودی – 1جدول   

 وز  مخصو 
 درصد جر  آ  )تن بر متر مکع (

2244 2210% 
 
  دانه بندی مخلوط مصالح سنگی -2-2-0

و  0برره تدکیررک در جرردوه شررماره  دانرره بنرردی مصررالح سررنگی
همینررین منحنرری دانرره بنرردی مخلررو  مصررالح در نمررودار     

 مشاهده می گردد  1شماره 
 

دانه بندی مصالح سنگی –6جدول   
 درصد عبوری

 اندازه الک
 ماسه شن بادامی شن نخودی مخلو 

  الک  "3/4   - 122 - 122

  الک   "1/2   - 34201 122 90298

  الک   "3/8   122 5243 9824 49252

   الک  "3/16   82291 2201 1289 02243

   الک    8 #  03240 2255 2253 51250

   الک   16 #  52244 2 2 20230

  الک  30 #  20224 - - 14224

  الک  50 #  13224 - - 9202

 الک 100 #  5 - - 2248
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 مصالح سنگی -2-2
مصالح سرنگی مرورد اسرتداده در کلیره برتن هرا  سره جز ری و         
شام  یک نروش ماسره و دو نروش شرن شرام  نخرودی و برادامی        

 می باشد 
  ماسه -2-2-5
ماسرره اسررتداده شررده در طرررح هررای مررورد ن ررر بررا توجرره برره  

و در ترررمین خرروا  ر ولررو ی بررتن خررودتراک  از نرروش طبیعرری  
مشخصررات آ  برره شرررح   میلیمتررر انتخررا  گردیررد  2-0ابعرراد 

 می باشد    3جدوه شماره 
 

 مشخصات ماسه – .جدول 
 وز  مخصو 

 مدوه نرمی درصد جر  آ  )تن بر متر مکع (

2243 321% 3244 
 
 شن بادامی  -2-2-2

میلیمتر 12-18در این پژوهش با ابعاد  شن بادامی مورد استداده
درصد انتخا  گردید  مشخصات آ  در جدوه  42و با شکستگی 

 بیا  شده اس   5شماره 
 
  

مشخصات شن بادامی – 0جدول   

 وز  مخصو 
 درصد جر  آ  )تن بر متر مکع (

2249 1209% 
 شن نخودی   -.-2-2

میلیمتررر برروده و  0-12مررورد اسررتداده بررا ابعرراد  شررن نخررودی
جه  تامین خروا  برتن ترازه در رنر  کرامتع طبیعری انتخرا         

مشخصررات آ  م ررابم آزمررایش هررای صررورت   گردیررده اسرر  
 بیا  شده اس   4گردته در جدوه شماره 

 
مشخصات شن نخودی – 1جدول   

 وز  مخصو 
 درصد جر  آ  )تن بر متر مکع (

2244 2210% 
 
  دانه بندی مخلوط مصالح سنگی -2-2-0

و  0برره تدکیررک در جرردوه شررماره  دانرره بنرردی مصررالح سررنگی
همینررین منحنرری دانرره بنرردی مخلررو  مصررالح در نمررودار     

 مشاهده می گردد  1شماره 
 

دانه بندی مصالح سنگی –6جدول   
 درصد عبوری

 اندازه الک
 ماسه شن بادامی شن نخودی مخلو 

  الک  "3/4   - 122 - 122

  الک   "1/2   - 34201 122 90298

  الک   "3/8   122 5243 9824 49252

   الک  "3/16   82291 2201 1289 02243

   الک    8 #  03240 2255 2253 51250

   الک   16 #  52244 2 2 20230

  الک  30 #  20224 - - 14224

  الک  50 #  13224 - - 9202

 الک 100 #  5 - - 2248

 
 

دانه بندی مخلوط سنگدانه ها منحنی – 5نمودار   

 
 

 افزودنی کاهنده آب  -.-2
ادزودنرری مررورد اسررتداده از نرروش دررو  روا  کننررده بررر پایرره    

کیلرروگری   1122پلرری کربوکسرریتت اتررر و بررا وز  مخصررو   
برر اسراو اسرتاندارد     G بر متر مکع  و از ادزودنری هرای نروش   

ASTM C 494[2]  می باشد 

 پرکننده )فیلر( -2-0
پررودر سررن  کرره برره عنرروا  دیلررر در ایررن پررژهش مررورد       

جرایگزین    تره اسر  بره عنروا  مراده خن ری      استداده قررار گرد 
اده از پررودر سررن  در بررتن هرردف از اسررتد مرری باشررد ماسرره 

ر ولرو ی برتن ترازه مری     خروا   کننردگی و تررمین   خاصی  پر
 از جرن  کربنرات کلسری     مرورد اسرتداده   باشد  پرورد سرن   

(CaCO3   بررا خلررو )و میررزا  رد شررده از   برروده درصررد 02
 درصد می باشد  02میکرو  آ   44الک 

 طرح اختالط  -.
جه  انجرای طررح هرای اخرتت  سره نسرب  مختلر  آ  بره         

( در ن ررر گردترره شررد  برررای هررر  225   2234   2235سرریما  )
عیررار سرریما  مختلرر   4یررک از نسررب  هررای آ  برره سرریما  

لرره کیلرروگری بررر متررر مکعرر  شررروش و در هررر مرح 522کرره از 
کیلوگری بر متر مکع  بره آ  ااراده مری گرردد  مرد ن رر        24

قرررار گردرر   در کلیرره طرررح هررا نسررب  ماسرره برره کرر  وز    
درصرد  درصرد وز  شرن نخرودی بره       04سنگدانه هرا اابر  و   

درصررد وز   12درصررد و میررزا  پررودر سررن    42کرر  شررن 

ماسرره مرری باشررد  میررزا  مصرررف دررو  روا  سرراز نیررز برررای   
و  خروا  برتن ترازه در هرر یرک از      رسید  به یک حرد م لر  

ذکررر  4طرررح هررا متدرراوت مرری باشررد کرره در جرردوه شررماره  
 شده اس   

طرح اختالط – 0جدول  

 
 
 

 کد طرح

نسب  آ  به 
 مواد سیمانی

میزا  مواد 
 سیمانی

درصد دو  
 روانساز

 
کیلوگری بر 
 متر مکع 

درصد 
 سیما 

1 

2235 

522 229 
2 524 224 
3 542 2243 
5 544 224 
4 422 2259 
0 

2234 

522 2204 
4 524 2202 
9 542 2245 
8 544 2243 
12 422 2251 
11 

225 

522 2238 
12 524 225 
13 542 2251 
15 544 223 
14 422 2229 
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 بررسی خواص بتن تازه -0
همانگونرره کرره در قبرر  اشرراره شررد یکرری از معیارهررای تعیررین 
عیار بهینه  خوا  برتن ترازه مری باشرد  خواصری کره از برتن        
تررازه مررورد بررسرری قرررار گردرر  عبارتنررد از : جریررا  پخررش   

 T50  V-Funnel  U–Box(  زمررررا  Slump Flowشررردگی) 
و وز  مخصو  بتن ترازه کره کلیره آزمرایش هرای در دقیقره       

خلرو  شرد  برتن برر روی آ  انجرای پریردتره       پنج  بعرد از م 
 بیا  شده اس   9که نتای  در جدوه شماره 

 
نتایج بررسی خواص بتن تازه – 8 جدول  

 کد طرح
 Slumpجریا  پخش شدگی 

Flow 
 )سانتی متر(

 T50زما  
 )اانیه(

V-Funnel 
 )اانیه(

U-Box 
 )سانتی متر(

1 03 520 29 223 
2 00 322 1225 2 
3 08 223 4 2 
5 02 224 4 224 
4 04 221 5 2 
0 03 321 8 3 
4 04 229 12 324 
9 08 221 4 129 
8 03 129 5 224 
12 04 129 323 124 
11 02 2 524 4 
12 05 128 324 3 
13 03 120 322 2 
15 03 124 2 4 
14 00 229 123 2 

 
مشاهده می نمایی  که در کلیه  9با بررسی جدوه شماره 

تا  524نسب  های آ  به سیما  بتن های حاوی عیارهای 
کیلوگری بهترین واعی  را از لحاظ خوا  بتن تازه  542

داشته و با کاهش و یا ادزایش از این محدوده شاهد کاهش 
 ن تازه) هرچند نامحسوو( می باشی  کیدی  در خوا  بت

 بررسی خواص بتن سخت شده -1
 مقاومت فشاری    -1-5

عرردد آزمونرره مکعبرری  14برررای هررر یررک از طرررح هررا تعررداد  
گردترره شررده اسرر  کرره ایررن آزمونرره هررا در       12*12*12

روزه مررررورد آزمررررایش قرررررار  82و  29   4   3   1سررررنین 
مری نماییرد    مشراهده  2گرد   اعدادی کره در نمرودار شرماره    

آزمونره اسر  کره در هرر یرک از       3میانگین مقاومر  دشراری   
 این سنین مورد آزمایش قرار گردته اس  
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نتایج مقاومت فشاری -2نمودار   

 
همررا  طرررور کرره انت رررار مرری رود برررا پیشرررد  دعالیررر      
هیدراتاسرریو  و بلررون بررتن مقاومرر  دشرراری ادررزایش مرری     
یابررد  همینررین بررا ادررزایش نسررب  آ  برره سرریما  در طرررح  

 225و سرر    2234برره  2235هررای اخررتت  مررورد اسررتداده از 
شاهد کاهش مقاومر  دشراری مری باشری   دانره هرای سرنگی        

ر نیسررتند و  یرره نررازکی از   بررا یکرردیگ  مسررتقی در تمرراو 
خمیر سیما  بین آنهرا مری باشرد  بره عبرارت دیگرر سرنگدانه        

)ناحیره   ها توسط پوشش نرازکی از دو را  پوشریده شرده انرد     
انتقرراه(  سرراختار ناحیرره انتقرراه  بخصررو  حجرر  حدرررات و   
ترکهررای ریررز موجررود در آ  ترررایر عمررده ای بررر سررختی و     

مرکرر   ناحیرره رنررد  در یررک مرراده  مرردوه ارتجرراعی بررتن دا 
اه همیو  پلری برین دو جرزع یعنری بخرش خمیرر مرتت        انتق

[  بررا ادررزایش عیررار  3و دانرره هررای درشرر  عمرر  مرری کنررد]  
 ادرزایش سیما  ایرن داصرله و پوشرش ادرزایش مری یابرد و برا        

حد معینی از عیرار  قابلیر  چسربانندگی دو را  کر  شرده و       
مرری توانررد باعرر  ایجرراد ترررن هررای مو ینرره در ناحیرره انتقرراه 

گررردد و در نتیجرره کرراهش مقاومرر  را شرراهد مرری باشرری       
در  شررودمشرراهده مرری  2شررماره  گونرره کرره در نمررودار همررا 

برررا  225و  2234   235هرررر سررره نسرررب  آ  بررره سررریما   
کیلرروگری بررر متررر مکعرر      524ادررزایش عیررار سرریما  از   

مقاوم  دشراری برا توجره بره عوامر  ذکرر شرده کراهش مری          
 یابد 

 نفوذ پذیری  -6
مقاومر    آزمرایش یری بتن ها را برا انردازه گیرری سره     ندوذ پر

  جررر  آ  حجمرری و آهنرر   بررتن سررخ  شررده  الکتریکرری
بررتن برررای تمررامی طرررح هررا مررورد اولیرره و اانویرره جررر  آ  

  ایررن سرره آزمررایش برره ریزسرراختار بررتن گردرر بررسرری قرررار 
و در  مرتبط می باشرند و راب ره مسرتقی  برا ندوذپرریری برتن      

 نتیجه دوای آ  دارند 
 مقاومت الکتریکی بتن سخت شده  -6-5

[ بررر 4(]FM 5-578آزمررایش مقاومرر  الکتریکرری )اسررتاندارد  
سرررانتیمتر انجرررای  12*22روی آزمونررره هرررای اسرررتوانه ای 
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 روزه 82مقاوم  دشاری 
 روزه 29مقاوم  دشاری 
 روزه 4مقاوم  دشاری 

 دشاری روزه 3مقاوم  
 روزه 1مقاوم  دشاری 
 روزه 82میانگین مقاوم  دشاری 
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 82و  29   15   4   3   1گردتررره اسررر   سرررنین آزمرررایش  
بیررا  شررده  3شررماره  نمررودارروزه مرری باشررد  اعرردادی کرره در 

پریردتره از سره آزمونره اسرتوانه     هرای صرورت    میانگین قرا ر  
ای مرری باشررد  دسررتگاه مقاومرر  الکتریکرری مررورد اسررتداده در 

مشرخ  شرده اسر  از     1ایرن پرژوهش کره در شرک  شرماره      
 می باشد    ونر نوش چهار پراپ

 
 

دستگاه مقاومت الکتریکی  – 5شکل   

 

 
مقاومت الکتریکی – .نمودار   

 
ومر  الکتریکری برا ادرزایش     مشاهده مری شرود مقا   3در نمودار 

سریما  کراهش پیردا مری کنرد  در نسرب  هرای         نسب  آ  به
رونررد کرراهش مقاومرر  الکتریکرری   225و  2235آ  برره سرریما  

کیلرروگری بررر متررر مکعرر  و در نسررب  آ  برره     522از عیررار 
 524ایرررن رونرررد کررراهش مقاومررر  از عیرررار   2234سررریما  

گونرره کرره  کیلرروگری بررر متررر مکعرر  شررروش مرری شررود  همررا  
ما  بریش از حرد عیرار    مشاهده می شرود برا  بررد  عیرار  سری     

بهینرره عررتوه بررر کرراهش مقاومرر  دشرراری  مقاومرر  الکتریکرری 
 را نیز کاهش می دهد 

برررای مقاومرر   FM  5-578طبقرره بنرردی ارا رره شررده توسررط 
مشرراهده  8الکتریکرری هررای مختلرر  را در جرردوه  شررماره     

 کنی   می
 

جدول -9   

 (kΩ*cmمقاوم  الکتریکی ) ندوذپریری
 12> زیاد

 21-12 متوسط
 34-21 ک 

 245-34 خیلی ک 
 245< قاب  صرف ن ر
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 روزه 82مقاوم  الکتریکی 
 روزه 29مقاوم  الکتریکی 
 روزه 15مقاوم  الکتریکی 
 روزه 4مقاوم  الکتریکی 
 روزه 3مقاوم  الکتریکی 

 ساعته 25مقاوم  الکتریکی 
 روزه 82میانگین مقاوم  الکتریکی 
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 جذب آب حجمی  -6-2
حجر  منادررر در بررتن بره وسرریله جررر  آ  سرنجیده مرری شررود  جرر  آ  را معمررو ع برره وسریله خشررک نمررود  آزمونره تررا جررری       

صررورت درصرردی از جررری خشرک مرری سررنجند  ا لرر  بررتن هررای   اابر  و  وطرره ور کرررد  آ  در آ  و سررنجش ادررزایش جرری  برره  
 [ 5درصد جرمی می باشند] 12خو  و م لو   دارای جر  آ  خیلی کمتر از 

روزه انجررای شررد و نتررای    82و  29[ بررر روی نمونرره هررا در دو سررن  6(]ASTM C 642آزمررایش جررر  آ  حجمرری )اسررتاندارد  
 بیا  شده اس    5آزمایش در نمودار شماره 

 
 روزه 94و  28در صد جذب آب در سنین  – 0نمودار 

 
روز 94و  28درصد حفرات در سنین  - 1نمودار   
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 روزه 82درصد حدرات 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

رح 
ط

رح  1
ط

رح  2
ط

رح  3
ط

رح  5
ط

رح  4
ط

رح  0
ط

رح  4
ط

رح  9
ط

رح  8
ط

12 

رح 
ط

11 
رح 

ط
12 
رح 

ط
13 
رح 

ط
15 
رح 

ط
14 

صد
در

 روزه 29درصد جر  آ   
 روزه 82درصد جر  آ  



فصلنامه
انجمن بتن ایران

38

دراینررد گونرره کره از نترای  مشررخ  اسر  بررا پیشررد       همرا  
  درصررد حدرررات و جررر  آ  کرراهش مرری یابررد   هیدراتاسرریو 

  شرد  لولره هرا     عل  اصرلی ایرن مسر له بلرون برتن و منق ر      
منادر و حدرات مو ینره اسر   در نسرب  هرای آ  بره سریما        
اابرر  بررا ادررزایش عیررار سرریما  شرراهد ادررزایش جررر  آ  و    

نرر    ادرزایش کره ایرن مسر له بیرانگر       درصرد حدررات هسرتی    
ندوذپررریری برره داخرر  بررتن و در نتیجرره پررایین آمررد  طرروه   

    عمر و دوای بتن می باشد
 جذب آب موئینه -.-6

 ASTM Cآزمررایش جررر  آ  مو ینرره بررر اسرراو اسررتاندارد 

روزه برررر روی آزمونررره کررره   82و  29[ در دو سرررن 7] 1585

میلرری متررر و طرروه    122یررک دیسررک اسررتاندارد بررا ق ررر    
میلرری متررر مرری باشررد انجررای شررده اسرر   اساسرراع در      3±42

آزمایش جرر  آ  مو ینره  نرر  جرر  بره وسریله برا  ردرتن         
در یررک منشررور بتنرری کرره بررر روی  آ  در لولرره هررای مو ینرره 

 4ترا   2تکیه گاه های کوچکی بره صرورتی قررار دارد کره دقرط      
میلی مترر تحترانی منشرور در آ  مسرت ر  اسر  تعیرین مری        

زمررا  ابرر  گرشرر  در جررری منشررور بررا  وز  گررردد  ادررزایش
  تنهررا آهنرر  جررر  آ  0  در رسرر  نمررودار شررماره مرری شررود

 نهایی در ن ر گردته شده اس  

 

 
روزه 94و  28جذب آب ثانویه بتن در سنین  آهنگ -6نمودار   

 
این آزمرایش جهر  تعیرین جرر  آ  سر حی از طریرم لولره        
های مو ینره ارا ره شرده کره مری توانرد ندوذپرریری از سر ح و         

بررتن در محرریط هررای خورنررده را     در نتیجرره پتانسرری  دوای 
گونره کره    نشا  دهد  با توجه بره نترای  بره دسر  آمرده همرا       

روز  82روز تررا  29انت ررار مرری رود آهنرر  جررر  آ  بررتن از  
به عل  تکمیر  دعالیر  هرای هیدراتاسریو  و تکمیر  درآینرد       
بلون برتن و در نتیجره منق ر  شرد  حجمری از منادرر و لولره        

نررد  در سرره نسررب  آ  برره  هررای مو ینرره کرراهش پیرردا مرری ک 
شرراهد رشررد  آهنرر  جررر  آ     225و  2234   2235سرریما  
روز هسررتی  کرره ایررن   82روز و  29برره بررا  در   524از عیررار 

م لرر  بیررانگر ادررزایش حدرررات مو ینرره در ازای بررا  ردررتن     
میررزا  عیررار سرریما  مرری باشررد  بنررابراین مرری ترروا  نتیجرره    

کیلروگری برر    524گرد  کره برا ادرزایش عیرار سریما  از عیرار       
متررر مکعرر  ادررزایش ندرروذ پررریری و در نتیجرره آ  سررهول     
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مشرراهده مرری ندرروذ عوامرر  مخررر  و پررایین آمررد  دوای بررتن  
    گردد

 نتیجه گیری -0
برا توجره بره نترای  بره دسر  آمرده از آزمرایش هرای مقاومرر           

ن برره الکتریکرری  جررر  آ  حجمرری و آهنرر  جررر  آ  بررت  
پررریری خمیررر سرریما  بررا    عنرروا  مررتن ندوذپررریری  ندوذ  

پیشرررد  هیدراترره شررد  برره سرررع  کرراهش مرری یابررد         
همینررین برررای خمیررر هررای سرریمانی کرره برره یررک انرردازه     
هیدراترره شررده باشررند  هررر چرره نسررب  آ  برره سرریما  کمتررر  
باشررد  ندوذپررریری کمتررر اسرر   بررا ادررزایش عیررار سرریما  از   

کیلروگری برر مترر مکعر  در هرر سره نسرب  آ          524محدوده 
ا  شراهد ادرزایش ندوذپرریری مری باشری   در آزمرایش       به سیم

کیلرروگری بررر متررر    524مقاومرر  دشرراری نیررز از محرردوده    
مکع  در هر سره نسرب  آ  بره سریما  ادرزایش عیرار راب ره        
ای معکرروو بررا مقاومرر  پیرردا کرررده و ادررزایش آ  سررب        

کرراهش مقاومرر  دشرراری مرری گررردد  در مجمرروش و بررا جمرر    
 524ا  محرردوده عیررار  دسرر  آمررده مرری تررو  ببنرردی نتررای   

کیلوگری برر مترر مکعر  را بررای نسرب  هرای آ  بره سریما          
محررردوده عیرررار بهینررره تعیرررین کررررد و   225و  2234   2235

نتیجه گرد  کره برا برا  ردرتن از ایرن محردوده عیراری شراهد         
خررواهی  ادررزایش  هزینرره و کرراهش مقاومرر  دشرراری و دوای    

  بود

 تشکر قدردانی -8
مردیر عامر  محترری     از زحمرات بری دریر    نگارندگا  در پایرا   

 گررروه تخصصرری شررهید رجررایی  جنررا  آقررای عبرراو اکبررری و
مجموعره سرازه هرای پریش سراخته بتنری شرهید        محتری مدیر 

برررا  جنرررا  آقرررای مهنررردو عبررراو شرررعبانی کررره  رجررایی 
هررای خررود در رشررد و توسررعه مرکررز تحقیقررات بررتن    حمایرر 

دردانی تشررکر و قرر کمررک هررای شررایانی را مبررروه داشررته انررد 
 نمایند می 

 

 مراجع
 سیما  )تعیین مقاوم  دشاری و خمشی با روش آزمو ( 383استاندارد ملی ایرا  به شماره  [1]

[2] ASTM C 494,Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete 
پررا ولو   ی    ربررز سرراختار  خرروا  و اجررزای بررتن )تکنولررو ی بررتن پیشررردته(  علرری اکبررر      مهتررا  پ کومررار  مونترره  یرررو     [3]

 1381  52-34رمضانیا  پور  تهرا   انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهرا (  صدحه 
[4] FM5-578.(2004)."Florida method of test for concrete resistivity as an electrical indicator for its 
permeability 

  1381  505-503نوی   ای ای   ویژگی های بتن  هرمز دامیلی  گرمسار  موسسه آموزش عالی عتع الدوله سمنانی  صدحه [5]

[6] ASTM C642 – 13, Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete. 
 [7] ASTM C1585 – 13, Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by 
Hydraulic-Cement Concretes. 
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 یمریژئوپل یو دوام بتن ها یکیخواص مکان یبررس 
 دیکلرا ونیسرباره در برابر نفوذ  یحاو

 
 
 

 
 

 
 دهیچک
گاز کربن  یادیآن مقدار ز دیتول انیاست که در جر یاز جمله مصالح ،یدر ساختار بتن معمول یاصل باتیاز ترک یکیبه عنوان  مانیس
 بوات یترک یمری. مواد ژئوولل باشدیم ایدر دن یدیتول دیاکس یدرصد کل گاز کربن د 7مقدار در حدود  نی. اشودیم دیتول دیاکس ید
 دو از هوا در آن ریو و سواختار خم  دآییبه حساب نم یبه عنوان جز اصل مانسی هاآن بیهستند که در ترک یکاتیلینوسیآلوم یرآلیغ

 میو محلوو  لتاسو   هیو به عنوان مواده لا  یاز سرباره کوره آهنگداز قیتحق نیشده است. در ا لیو ماده فعالساز تشک هلای ماده بخش
استفاده  یمریبه عنوان مواد فعالساز جهت ساخت بتن ژئولل 3322 یکاتیلیبا مدو  س کاتیلیس میموالر و سد 6با غلظت  دیدروکسیه

ساخته شده که  یمریطرح اختالط بتن ژئولل 9 ق،یتحق نیدهنده در ا لیاز مواد تشک کیهر  ریمقاد ریتاث یشده است. به منظور بررس
  یمانیو نسبت آب به مواد س کاتیلیس میماده جامد سد دارمقدار ماده جامد فعالساز، مق ه،لای ماده مقدار لارامتر چهار هاطرح نیدر ا

 یمریبتن ژئولل هایبا طرح سهیبه منظور مقا یطرح اختالط بتن معمول کی هاطرح نیدر کنار ا ن،چنی-هم. اندقرار گرفته یمورد بررس
 یروز بورا  99و  32، 7، 1 نیدر سون  یبتن تازه و مقاومت فشار هاییژگیو یابیافت اسالمپ جهت ارز هایشیساخته شده است. آزما

 هایشیآزما قیاز طر زیدر بتن ها ن دیکلرا یها ونیو نفوذ  یریاست. نفوذلذ دهیبتن سخت شده انجام گرد یکیخواص مکان ییشناسا
 هوای نبوت  کلوی  لحاظ به. اندشده یرگیاندازه 99و  32، 7 نی(  در سنRCMT) دیکلرا هایونیشده  عیو مهاجرت تسر نهییجذب مو

 زانیو م نی. همچنو دهنود یمو  جهیرا نت دیکلرا هایونیدر برابر نفوذ  یو دوام بهتر یمقاومت فشار ینسبت به بتن معمول یمریژئولل
 هیو اول یمقودار مقاوموت فشوار    نیا شیشناخته شده و با افزا یمریبر خواص بتن ژئولل رگذاریعامل تاث نترییفعالساز به عنوان اصل

سورباره   ،یمری: بتن ژئوولل یدیکل کلمات .ابدییکاهش م دیکلرا هایونیدوام در برابر نفود  زنی و مدتبلند یرو مقاومت فشا شیافزا
 (.RCMT) دیکلرا ونیشده  عیمهاجرت تسر د،یکلرا ونیبتن، نفوذ  یرینفوذلذ ،یکوره آهنگداز

 
 

پورانیرمضان اکبر یعل  
ریرکبیام یدانشگاه صنعت استاد  

 آرش ذوالفقارنسب
 ارشد یکارشناس یدانشجو

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 

 زادهفرناز بهمن
 ارشد یکارشناس یدانشجو
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 مقدمه

هررا ه عملکرررد بلندمرردا م ررالم سررا تمانی و  فرر  دوا  سرراز 
آینرد  ه مسراللی بره  سراا مری    در برابر عوامر  مرررا از لملر   

را برره  ررود مع ررو   کرره امررروزه تولرره بسرریاری از محققررین   
ترررین رو دوا  بررتن برره عنرروان  رم ررر   کرررده اسررز  از ایررن 

 باشررد م ررالم سررا تمانی از اهمیررز بسرریاری بر رروردار مرری   
از سرروی دیگررر صررنعز سرریمان برره عنرروان مرراده    چنررین هرر 

اصلی تشکی  دهنرده برتن از لملره صرنایو آلروده کننرده اسرز        
 گردد که در آن انرژی زیادی م ر  می

هررا از هررای ژلررو لیمری کرره سررا تار  میررر در آن نامررروزه بررت
ا ررت م محلرروی یلیررایی بررا مرراده  ایرره آلومینوسرریلیکاتی برره    

هرای معمرولی برا    آیرد  لرایگنینی مناسرب بررای برتن     ولود مری 
شرروند  سرررباره کرروره آهنگرردازی سرریمان  رتلنررد محسرروا مرری

شررود  یکرری از کرره در لریرران فرآینررد تولیررد آهررن  اصرر  مرری 
هررای ژلررو لیمری   مررواد  ایرره در تولیررد بررتن     رکرراربردترین

باشد  هنگامی کره سررباره برا یرد مراده فعالسراز بره نسربز          می
هررای مناسررب و کررافی ترکیررب گررردد   میررر  اصرر  وی گرری   

م لرروبی را برررای سررا ز مرر ا یررا بررتن برره همررراه دارد         
هرای ژلرو لیمری   محققین بره ایرن نتیجره رسریده انرد کره برتن       

آوری  مقاومررز مکررانیکی  ی عمرر های در سررنین اولیرر سرررباره
هررای  ورنررده  ن یررر  برراییی را داشررته و نیررن در برابررر محرری   
چنرین در  دهنرد  هر   اسید  ایداری  روبی را از  رود نشران مری    

مقاومرز مناسربی بر وردارنرد و    از کلرایرد   هرای برابر نفروذ یرون  
در برابررر دماهررای بررای  ایرردارتر هسررتند  بررا ولررود ایررن منایررا    

همررراه دارنررد کرره ژلررو لیمری معایررب الرایرری نیرن برره هررای برتن 
هررا مرری باشررد کرره یکرری از ایررن معایررب لمررو شرردگی زیرراد آن

ونر  و همکراران     گرردد   هرا مری  مولب  دیرد آمردن رینترر    
هرای برتن ژلرو لیمری  راوی سررباره      در تحقیقاا  رود وی گری  

گیرررش  از انررد  در ایررن  رر وه   را مررورد بررسرری یرررار داده  
یلیررایی سررنگدانه  ایجرراد شرروره در سرر م و    سررریو  واکررن   

نررا  دیگررر مشررک ا الرایرری عنرروان بررهتغییر ررریری مقاومررز 
هررای معمررولی بررا سرریمان  رتلنررد     در بررتنبرررده شررده اسررز 

هررای باشررد امررا در بررتن   ررریر مرری کنتررری مقاومررز امکرران  
ای تنهررا مقرردار سرررباره نیسررز کرره تعیررین  ژلررو لیمری سرررباره

کرره مقرردار محلرروی یلیررایی هرر   گررردد  بلکننررده محسرروا مرری
هررای هررا در بررتن کررن   ررارامتر ه مررر ر اسررز  در وایررو بررر  

   ]1[گرارد ها تا یر میهای آنژلو لیمری بر وی گی
هررای ژلررو لیمری در ایررن تحقیررا  رروای مکررانیکی و دوا  بررتن

کلرایررد بررسری شرده اسرز   رروردگی    هرای  در برابرر نفروذ یرون   
توانرد  سراراا زیرادی    لرایرد مری  ک هرای آرماتور بر ا ر نفوذ یرون 

هرای مجراور دریرا وارد نمایرد  یرون      ها بره ویر ه سرازه   را به سازه
کنررد و  رر  از رسرریدن برره  کلرایررد برره دا رر  بررتن نفرروذ مرری 

  pHآرمرراتور و تشررکی  اسررید هیرردروکلرید مولررب کرراه      
-شرود و در نهایرز  روردگی صرورا مری     در اطرا  آرماتور مری 

مولرب افرنای   جر  و ایجراد       Fe(OH)xبره   Feگیرد  تبردی   
-تررین عامر  ا رگررار در انتقرای یرون       مهر  ]2[گرردد  تر  مری 

ترروان سررا تار ترلررر  بررتن و نفوذ ررریری  کلرایررد را مرری هررای
آن دانسررز  در ایررن مقالرره برره بررسرری تررا یر مقرردار مرراده  ایرره  
مقدار ماده لامرد فعالسراز  مقردار مراده لامرد سردی  سریلیکاا        

هرررای ژلرررو لیمری در برررتن سررریمانیمرررواد و نسررربز آا بررره 
معمرولی   هرای ژلرو لیمری برا برتن    ای و نین مقایسره برتن  سرباره

 سا ته شده با سیمان  رتلند   ردا ته شده اسز 

 مواد و مصالح 
در ایرررن تحقیرررا سررررباره کررروره آهنگررردازی اصرررفهان برررا    

آورده شررده  مررورد اسررتفاده یرررار   1مشر رراتی کرره در لرردوی 
 1شر رراا سرریمان  رتلنررد نررو    چنررین مگرفترره اسررز  هرر  

کردسررتان کرره در سررا ز بررتن معمررولی برره کررار گرفترره شررده  
هررای شررود  در سررا ز بررتن مشرراهده مرری 2اسررز  در لرردوی 

برره   SiO2ژلررو لیمری سرردی  سرریلیکاا شآا شیشررهت بررا نسرربز 
Na2O 2322   مح رروی شرررکز ایررران سرریلیکاا و نیررن محلرروی
KOH  مررویر برره عنرروان محلرروی فعالسرراز اسررتفاده  6بررا ظل ررز

انرررد  سرررنگدانه مرررورد اسرررتفاده در دو رده ریندانررره و گردیرررده
و  2دانره برا مشر راا و دانره بنردی منردرد در لردوی        درشز
 باشد می 1شک 
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انجمن بتن ایران
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 یمریژئوپل یو دوام بتن ها یکیخواص مکان یبررس 
 دیکلرا ونیسرباره در برابر نفوذ  یحاو

 
 
 

 
 

 
 دهیچک
گاز کربن  یادیآن مقدار ز دیتول انیاست که در جر یاز جمله مصالح ،یدر ساختار بتن معمول یاصل باتیاز ترک یکیبه عنوان  مانیس
 بوات یترک یمری. مواد ژئوولل باشدیم ایدر دن یدیتول دیاکس یدرصد کل گاز کربن د 7مقدار در حدود  نی. اشودیم دیتول دیاکس ید
 دو از هوا در آن ریو و سواختار خم  دآییبه حساب نم یبه عنوان جز اصل مانسی هاآن بیهستند که در ترک یکاتیلینوسیآلوم یرآلیغ

 میو محلوو  لتاسو   هیو به عنوان مواده لا  یاز سرباره کوره آهنگداز قیتحق نیشده است. در ا لیو ماده فعالساز تشک هلای ماده بخش
استفاده  یمریبه عنوان مواد فعالساز جهت ساخت بتن ژئولل 3322 یکاتیلیبا مدو  س کاتیلیس میموالر و سد 6با غلظت  دیدروکسیه

ساخته شده که  یمریطرح اختالط بتن ژئولل 9 ق،یتحق نیدهنده در ا لیاز مواد تشک کیهر  ریمقاد ریتاث یشده است. به منظور بررس
  یمانیو نسبت آب به مواد س کاتیلیس میماده جامد سد دارمقدار ماده جامد فعالساز، مق ه،لای ماده مقدار لارامتر چهار هاطرح نیدر ا

 یمریبتن ژئولل هایبا طرح سهیبه منظور مقا یطرح اختالط بتن معمول کی هاطرح نیدر کنار ا ن،چنی-هم. اندقرار گرفته یمورد بررس
 یروز بورا  99و  32، 7، 1 نیدر سون  یبتن تازه و مقاومت فشار هاییژگیو یابیافت اسالمپ جهت ارز هایشیساخته شده است. آزما

 هایشیآزما قیاز طر زیدر بتن ها ن دیکلرا یها ونیو نفوذ  یریاست. نفوذلذ دهیبتن سخت شده انجام گرد یکیخواص مکان ییشناسا
 هوای نبوت  کلوی  لحاظ به. اندشده یرگیاندازه 99و  32، 7 نی(  در سنRCMT) دیکلرا هایونیشده  عیو مهاجرت تسر نهییجذب مو

 زانیو م نی. همچنو دهنود یمو  جهیرا نت دیکلرا هایونیدر برابر نفوذ  یو دوام بهتر یمقاومت فشار ینسبت به بتن معمول یمریژئولل
 هیو اول یمقودار مقاوموت فشوار    نیا شیشناخته شده و با افزا یمریبر خواص بتن ژئولل رگذاریعامل تاث نترییفعالساز به عنوان اصل

سورباره   ،یمری: بتن ژئوولل یدیکل کلمات .ابدییکاهش م دیکلرا هایونیدوام در برابر نفود  زنی و مدتبلند یرو مقاومت فشا شیافزا
 (.RCMT) دیکلرا ونیشده  عیمهاجرت تسر د،یکلرا ونیبتن، نفوذ  یرینفوذلذ ،یکوره آهنگداز
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 مقدمه

هررا ه عملکرررد بلندمرردا م ررالم سررا تمانی و  فرر  دوا  سرراز 
آینرد  ه مسراللی بره  سراا مری    در برابر عوامر  مرررا از لملر   

را برره  ررود مع ررو   کرره امررروزه تولرره بسرریاری از محققررین   
ترررین رو دوا  بررتن برره عنرروان  رم ررر   کرررده اسررز  از ایررن 

 باشررد م ررالم سررا تمانی از اهمیررز بسرریاری بر رروردار مرری   
از سرروی دیگررر صررنعز سرریمان برره عنرروان مرراده    چنررین هرر 

اصلی تشکی  دهنرده برتن از لملره صرنایو آلروده کننرده اسرز        
 گردد که در آن انرژی زیادی م ر  می

هررا از هررای ژلررو لیمری کرره سررا تار  میررر در آن نامررروزه بررت
ا ررت م محلرروی یلیررایی بررا مرراده  ایرره آلومینوسرریلیکاتی برره    

هرای معمرولی برا    آیرد  لرایگنینی مناسرب بررای برتن     ولود مری 
شرروند  سرررباره کرروره آهنگرردازی سرریمان  رتلنررد محسرروا مرری

شررود  یکرری از کرره در لریرران فرآینررد تولیررد آهررن  اصرر  مرری 
هررای ژلررو لیمری   مررواد  ایرره در تولیررد بررتن     رکرراربردترین

باشد  هنگامی کره سررباره برا یرد مراده فعالسراز بره نسربز          می
هررای مناسررب و کررافی ترکیررب گررردد   میررر  اصرر  وی گرری   

م لرروبی را برررای سررا ز مرر ا یررا بررتن برره همررراه دارد         
هرای ژلرو لیمری   محققین بره ایرن نتیجره رسریده انرد کره برتن       

آوری  مقاومررز مکررانیکی  ی عمرر های در سررنین اولیرر سرررباره
هررای  ورنررده  ن یررر  برراییی را داشررته و نیررن در برابررر محرری   
چنرین در  دهنرد  هر   اسید  ایداری  روبی را از  رود نشران مری    

مقاومرز مناسربی بر وردارنرد و    از کلرایرد   هرای برابر نفروذ یرون  
در برابررر دماهررای بررای  ایرردارتر هسررتند  بررا ولررود ایررن منایررا    

همررراه دارنررد کرره ژلررو لیمری معایررب الرایرری نیرن برره هررای برتن 
هررا مرری باشررد کرره یکرری از ایررن معایررب لمررو شرردگی زیرراد آن

ونر  و همکراران     گرردد   هرا مری  مولب  دیرد آمردن رینترر    
هرای برتن ژلرو لیمری  راوی سررباره      در تحقیقاا  رود وی گری  

گیرررش  از انررد  در ایررن  رر وه   را مررورد بررسرری یرررار داده  
یلیررایی سررنگدانه  ایجرراد شرروره در سرر م و    سررریو  واکررن   

نررا  دیگررر مشررک ا الرایرری عنرروان بررهتغییر ررریری مقاومررز 
هررای معمررولی بررا سرریمان  رتلنررد     در بررتنبرررده شررده اسررز 

هررای باشررد امررا در بررتن   ررریر مرری کنتررری مقاومررز امکرران  
ای تنهررا مقرردار سرررباره نیسررز کرره تعیررین  ژلررو لیمری سرررباره

کرره مقرردار محلرروی یلیررایی هرر   گررردد  بلکننررده محسرروا مرری
هررای هررا در بررتن کررن   ررارامتر ه مررر ر اسررز  در وایررو بررر  

   ]1[گرارد ها تا یر میهای آنژلو لیمری بر وی گی
هررای ژلررو لیمری در ایررن تحقیررا  رروای مکررانیکی و دوا  بررتن

کلرایررد بررسری شرده اسرز   رروردگی    هرای  در برابرر نفروذ یرون   
توانرد  سراراا زیرادی    لرایرد مری  ک هرای آرماتور بر ا ر نفوذ یرون 

هرای مجراور دریرا وارد نمایرد  یرون      ها بره ویر ه سرازه   را به سازه
کنررد و  رر  از رسرریدن برره  کلرایررد برره دا رر  بررتن نفرروذ مرری 

  pHآرمرراتور و تشررکی  اسررید هیرردروکلرید مولررب کرراه      
-شرود و در نهایرز  روردگی صرورا مری     در اطرا  آرماتور مری 

مولرب افرنای   جر  و ایجراد       Fe(OH)xبره   Feگیرد  تبردی   
-تررین عامر  ا رگررار در انتقرای یرون       مهر  ]2[گرردد  تر  مری 

ترروان سررا تار ترلررر  بررتن و نفوذ ررریری  کلرایررد را مرری هررای
آن دانسررز  در ایررن مقالرره برره بررسرری تررا یر مقرردار مرراده  ایرره  
مقدار ماده لامرد فعالسراز  مقردار مراده لامرد سردی  سریلیکاا        

هرررای ژلرررو لیمری در برررتن سررریمانیمرررواد و نسررربز آا بررره 
معمرولی   هرای ژلرو لیمری برا برتن    ای و نین مقایسره برتن  سرباره

 سا ته شده با سیمان  رتلند   ردا ته شده اسز 

 مواد و مصالح 
در ایرررن تحقیرررا سررررباره کررروره آهنگررردازی اصرررفهان برررا    

آورده شررده  مررورد اسررتفاده یرررار   1مشر رراتی کرره در لرردوی 
 1شر رراا سرریمان  رتلنررد نررو    چنررین مگرفترره اسررز  هرر  

کردسررتان کرره در سررا ز بررتن معمررولی برره کررار گرفترره شررده  
هررای شررود  در سررا ز بررتن مشرراهده مرری 2اسررز  در لرردوی 

برره   SiO2ژلررو لیمری سرردی  سرریلیکاا شآا شیشررهت بررا نسرربز 
Na2O 2322   مح رروی شرررکز ایررران سرریلیکاا و نیررن محلرروی
KOH  مررویر برره عنرروان محلرروی فعالسرراز اسررتفاده  6بررا ظل ررز

انرررد  سرررنگدانه مرررورد اسرررتفاده در دو رده ریندانررره و گردیرررده
و  2دانره برا مشر راا و دانره بنردی منردرد در لردوی        درشز
 باشد می 1شک 
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 مشخصات سرباره کوره آهنگدازی.  – 1جدو  
 ترکیب درصد وزنی ترکیب وزنیدرصد  مشر اا فینیکی

 SiO2 1361 %Na2O % 2.321 تgr/cm3وزن مر ویش 23.2

 Al2O3 13. % K2O % 11316 تcm2/grبلین ش 2232

32322 
 51عبوری از الد 
 میکرون

1311 % Fe2O3 
1322 

% TiO2 

 
263.1 %CaO 13236 % MnO 

3312 %MgO 13122 % P2O5 

13263 % S 1312 %L.O.I 
 

 
 مورد استفاده. 1مشخصات سیمان لرتلند نوع   – 3جدو  

 ترکیب درصد وزنی معادله بوگ مشر اا فینیکی
 SiO2 % 21311 النا سیمان درصد تgr/cm3وزن مر ویش 2312
 C3S 1332 % Al2O3% 51311 تcm2/grبلین ش 2121
 51عبوری از الد  36323

 C2S 23.2 % Fe2O3% 2.312 میکرون

 2322 %C3A 623.3 %CaO 
11321 %C4AF 1321 %MgO 

 

1332 % SO3 
1312 %Na2O 
132 % K2O 
1325 %L.O.I 
135. % I.R 
132 %Free  CaO 

 
 

 مشخصات مصالح سنگی.  – 2جدو  

 شکستگی وزنی نسبز
اندازه   داکثر
 تmmش سنگدانه

  SSDدر  الز  چگالی

(Kg/m3) 
 نو  م الم لرا آا درصد

 ماسه 232 2161 6 رود انه ای 136

 شن رین 235 2111 1231 شکسته 1325

 شن درشز 232 2121 12 شکسته 1316
 

 

 
 بندی مصالح سنگی.نمودار دانه  – 1شکل 

کررار گرفترره هررای ا ررت م برره در سررا ز طررر  5همچنررین مرراده افنودنرری فررون روان کننررده بررا مشر رراا منرردرد در لرردوی     
 اسز  شده

 کننده.مشخصات ماده افزودنی فوق روان  –4جدو  
 ترکیب شیمیایی  لی کربوکسی ا اتر اص   شده

 یونی طبیعز آنیونی
 رن  تیره سبن

  الز فینیکی مایو
 مر وی وزن کیلوگر  بر لیتر 131

Max 500 PPM کلراید 
 مینان م ر  % نسبز به وزن مواد سیمانی 136 – 132

 
 یاب  مشاهده اسز  1استفاده در این تحقیا در لدوی های مورد طر  ا ت م 11

 های اختالط.مشخصات طرح  – 5جدو  

 W/B نا  طر 
 سرباره

 تKg/m3ش
 سیمان

 تKg/m3ش

نسبز مواد لامد 
های فعالساز به  محلوی

 سرباره

نسبز مواد لامد محلوی آا شیشه 
 KOHبه مواد لامد محلوی 

 فون روان کننده
 ش% وزن سربارهت

S=300 135 211 1 1311 136 1 
S=350 135 211 1 1311 136 1 
S=400 135 511 1 1311 136 1 

W/B=0.35 1321 511 1 1311 136 1 
W/B=0.45 1351 511 1 1311 136 1 
WG=.04 135 511 1 1311 135 1 
WG=0.8 135 511 1 1311 133 1 
AC=0.1 135 511 1 131 136 1 
AC=0.2 135 511 1 132 136 1 

OPC 135 1 562 1 1 1 
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 بندی مصالح سنگی.نمودار دانه  – 1شکل 

کررار گرفترره هررای ا ررت م برره در سررا ز طررر  5همچنررین مرراده افنودنرری فررون روان کننررده بررا مشر رراا منرردرد در لرردوی     
 اسز  شده

 کننده.مشخصات ماده افزودنی فوق روان  –4جدو  
 ترکیب شیمیایی  لی کربوکسی ا اتر اص   شده

 یونی طبیعز آنیونی
 رن  تیره سبن

  الز فینیکی مایو
 مر وی وزن کیلوگر  بر لیتر 131

Max 500 PPM کلراید 
 مینان م ر  % نسبز به وزن مواد سیمانی 136 – 132

 
 یاب  مشاهده اسز  1استفاده در این تحقیا در لدوی های مورد طر  ا ت م 11

 های اختالط.مشخصات طرح  – 5جدو  

 W/B نا  طر 
 سرباره

 تKg/m3ش
 سیمان

 تKg/m3ش

نسبز مواد لامد 
های فعالساز به  محلوی

 سرباره

نسبز مواد لامد محلوی آا شیشه 
 KOHبه مواد لامد محلوی 

 فون روان کننده
 ش% وزن سربارهت

S=300 135 211 1 1311 136 1 
S=350 135 211 1 1311 136 1 
S=400 135 511 1 1311 136 1 

W/B=0.35 1321 511 1 1311 136 1 
W/B=0.45 1351 511 1 1311 136 1 
WG=.04 135 511 1 1311 135 1 
WG=0.8 135 511 1 1311 133 1 
AC=0.1 135 511 1 131 136 1 
AC=0.2 135 511 1 132 136 1 

OPC 135 1 562 1 1 1 
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 روش ساخت
هررای ژلررو لیمری از یررد روز یبرر  محلرروی  برررای سررا ز بررتن

KOH     بررا ظل ررز مشررره آمرراده شررده اسررز  میکسررر مررورد
باشرد  ابتردا مرواد  شرد شرام       استفاده از نو   ن میکسرر مری  
دانرره بررا هرر  در میکسررر مرلرروم    سرررباره  ریندانرره و درشررز 

 انیررره  21را افررنوده و بررره مررردا   KOHشررروند  سرررپ   مرری 
گررردد   رر  از کنرردن کررآ میکسررر آا    ا ررت م انجررا  مرری 

 21دییقرره و  2شیشرره و آا افررافه شررده و ا ررت م برره مرردا  
یابررد   رر  از ا ررت م و انجررا  آزمررای  بررتن   انیرره ادامرره مرری

زده شرده   هرای از  ری  روظرن   گیرری در دا ر  یالرب   تازه  یالب
آوری بره مردا   گیرری عمر     بره دنبرای یالرب    رریرد صورا مری 

شرود  بررا تولرره برره  سراعز در زیررر گررونی  ری  انجررا  مرری   25
ای نیرراز برره  تحقیقرراا انجررا  شررده بررتن ژلررو لیمری سرررباره   

آوری  رارترری نیررن برره آوری  رارترری نرردارد و برردون عمرر عمرر 
آوری   لرررا  رر  از  ایرران عمرر ]2[رسررد هررای بررای مرریمقاومررز

گیررد ترا در   ارد شرده و در دا ر  آا یررار مری    نمونه از یالب  ر 
شررده انجررا  گررردد  هررای بررتن سرررزسررنین مشررره آزمررای 

هررایی کرره در زمینرره آوری دا رر  آا بررر اسرراش  رر وه عمرر 
آوری برررر روی  ررروای برررتن ژلرررو لیمری ترررا یر نرررو  عمررر 

  ]1[و  ]5[اسز ای انجا  شده  انتراا گشته سرباره
 

 های انجام شدهآزمایش
هرای برتن ترازه افرز اسر مر کنترری       بررسری وی گری   به من ور

گررردد  برررای انجررا  ایررن آزمررای  اسرر مر  رر  از  ایرران   مرری
شررود و تررا زمرران ا ررت م برره صررورا مرتررب انرردازه گرفترره مرری

یابرد   ر  از   رسیدن به اسر مر صرفر  برز نمرودن ادامره مری      
انجا  ایرن آزمرای  نمرودار اسر مر بره صرورا ترابعی از زمران         

 آید دسز میبه

هرای مکعبری برا    برای بره دسرز آوردن مقاومرز فشراری نمونره     
روز مرررورد  21و  23  .  1مترررر در سرررنین میلررری 111ابعررراد 

انرررد  برررای انجررا  آزمررای  از لرررد    آزمررای  یرررار گرفترره   
کیلرررو نیوترررون برررا سررررعز بارگرررراری    2111هیررردرولیکی 
N/(mm2.sec) 131  استفاده شده اسز 

اسررتاندارد ش گفترره شررده در آزمررای  لرررا مویینرره مشررابه رو
EN 480-5  ]6[  متررر میلرری 111هررای مکعبرری بررر روی نمونرره
روز بررررای  21و 23  .و نترررایر در سرررنین   گرفترررهانجرررا  
روز برررای بررتن   21و  23هررای ژلررو لیمری و در سررنین    بررتن

هرا بره هرر     ر  از رسریدن نمونره   اسرز   معمولی  اص  گردیده
هرا و رسریدن   مونره ید از این سنین  به من رور  شرد شردن ن   
 11هررا دا رر  آون  برره وزن مشررره و تقریبررا  ابررز  نمونرره   

گیرنرد و  رر  از  روز یررار مری   15گرراد بره مرردا   درلره سرانتی  
زیرراد بررودن لرررا شررود  هررا انجررا  مرریآن آزمررای  بررر روی آن

دهنررده فررعآ سررا تار مرراتری   توانررد نشررانآا مویینرره مرری
ر ایررن آزمررای  سرریمانی و نفوذ ررریری بررایی آن باشررد  از نتررای

 توان در مورد عملکرد بتن از لحاظ دوا  اظهارن ر نمود می
هرای بتنری   کلرایرد در نمونره   هرای برای بررسی مینان نفوذ یرون 

عمر  شرده و میرنان     ].[  NT build 492برر اسراش اسرتاندارد    
کلرایررد از طریررا آزمررای  مهررالرا تسررریو    هرراینفرروذ یررون
ارزیررابی گردیررد  بررر طبررا  تRCMT1کلرایررد ش هررایشررده یررون

متررر مررورد میلرری 211*111ای هررای اسررتوانهاسررتاندارد نمونرره
-روز برررای نمونرره 21و  23  .اسررتفاده یرررار گرفررز  در سررنین 

هررای بررتن روز برررای نمونرره 21و  23هررای ژلررو لیمری و سررنین 
 11*111برا ابعرراد   معمرولی ایرن آزمرای  بررر روی سره اسرتوانه     

متررر میلرری 211*111دن اسررتوانه متررر کرره  اصرر  از بریررمیلرری
 1 راب ره کلرایرد از   هرای باشند  انجا  شرد  میرنان نفروذ یرون    می
 آید:دسز میبه

                                                           
 

1 - Rapid chloride migration test 

 

 
0.0239(273+T)L/((U-2)t)*(Xd – 0.0238((273+T)L.Xd/(U-2))0.5)        (1) Dnssm= 

 که در آن:
Dnssmمترمربو بر  انیه 11-12یب مهالرا بر  سب : فر 

U: مقدار ولتاژ بر  سب ولز 
T میررانگین دمررای اولیرره و دمررای نهررایی در محلرروی بررر  سررب :

 گراددرله سانتی
Lمتر: فرامز نمونه بر  سب میلی 

Xdمتر: میانگین عما نفوذ بر  سب میلی 
tمدا زمان آزمای  بر  سب ساعز : 

 هستند 

هررا در آزمایشررگاه کرره محرر  انجررا  آزمررای یز  برره ذکررر اسررز 
برررتن و م رررالم سرررا تمانی دانشرررکده عمرررران در دانشرررگاه   
صررنعتی امیرکبیررر و نیررن مرکررن تحقیقرراا تکنولرروژی و دوا      

 بتن می باشد 

 هاها و تفسیر آننتایج آزمایش
هررا یابرر  مشرراهده  در ادامرره نتررایر  اصرر  از انجررا  آزمررای   

 اسز 
 آزمایش بتن تازه:

هررای نتررایر آزمررای  افررز اسرر مر برررای بررتن    2در شررک  
 شود ژلو لیمری مشاهده می

 
 نتایج آزمایش افت اسالمپ  – 3شکل 

 
برا   AC=0.2تروان بره ایرن نتیجره رسرید کره طرر          از شک  می

دیرترر  هرا  توله به  جر  برایی فعالسراز بره نسربز سرایر طرر        
تررری در رسررد و مرردا زمرران طرروینی برره اسرر مر صررفر مرری 

مانررد  در وایررو بررر اسرراش نتررایر محرردوده اسرر مر رینشرری مرری
تروان گفرز کره برا کراه  مقردار مراده فعالسراز  برتن ترازه           می

چنرین برا افرنای     دهرد  هر   زودتر اس مر  ود را از دسرز مری  
 تررری  فرر  شررده ومقرردار مرراده  ایرره اسرر مر مرردا طرروینی 

ترا یر چنردانی    W/Bکنرد  تغییرر در مقردار    مری  ادیرتر افز  یرد 

 W/Bدر زمرران رسرریدن برره اسرر مر صررفر نداشررته امررا افررنای  
تررری در  الررز رینشرری مولررب شررده بررتن تررازه مرردا طرروینی

بماند  بیشرتر شردن مقردار مراده لامرد آا شیشره نیرن مولرب         
گررردد  برره صررورا کلرری بررتن ژلررو لیمری    فرر  کررارایی مرری 

 تری دارد ای کارایی نسبتا  ایینسرباره

 مقاومت فشاری:
درد گردیررده  2هررا در شررک   نتررایر مقاومررز فشرراری طررر    

طرور کره مشرره اسرز افرنای  مقردار مراده  ایره         اسز  همان
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 روش ساخت
هررای ژلررو لیمری از یررد روز یبرر  محلرروی  برررای سررا ز بررتن

KOH     بررا ظل ررز مشررره آمرراده شررده اسررز  میکسررر مررورد
باشرد  ابتردا مرواد  شرد شرام       استفاده از نو   ن میکسرر مری  
دانرره بررا هرر  در میکسررر مرلرروم    سرررباره  ریندانرره و درشررز 

 انیررره  21را افررنوده و بررره مررردا   KOHشررروند  سرررپ   مرری 
گررردد   رر  از کنرردن کررآ میکسررر آا    ا ررت م انجررا  مرری 

 21دییقرره و  2شیشرره و آا افررافه شررده و ا ررت م برره مرردا  
یابررد   رر  از ا ررت م و انجررا  آزمررای  بررتن   انیرره ادامرره مرری

زده شرده   هرای از  ری  روظرن   گیرری در دا ر  یالرب   تازه  یالب
آوری بره مردا   گیرری عمر     بره دنبرای یالرب    رریرد صورا مری 

شرود  بررا تولرره برره  سراعز در زیررر گررونی  ری  انجررا  مرری   25
ای نیرراز برره  تحقیقرراا انجررا  شررده بررتن ژلررو لیمری سرررباره   

آوری  رارترری نیررن برره آوری  رارترری نرردارد و برردون عمرر عمرر 
آوری   لرررا  رر  از  ایرران عمرر ]2[رسررد هررای بررای مرریمقاومررز

گیررد ترا در   ارد شرده و در دا ر  آا یررار مری    نمونه از یالب  ر 
شررده انجررا  گررردد  هررای بررتن سرررزسررنین مشررره آزمررای 

هررایی کرره در زمینرره آوری دا رر  آا بررر اسرراش  رر وه عمرر 
آوری برررر روی  ررروای برررتن ژلرررو لیمری ترررا یر نرررو  عمررر 

  ]1[و  ]5[اسز ای انجا  شده  انتراا گشته سرباره
 

 های انجام شدهآزمایش
هرای برتن ترازه افرز اسر مر کنترری       بررسری وی گری   به من ور

گررردد  برررای انجررا  ایررن آزمررای  اسرر مر  رر  از  ایرران   مرری
شررود و تررا زمرران ا ررت م برره صررورا مرتررب انرردازه گرفترره مرری

یابرد   ر  از   رسیدن به اسر مر صرفر  برز نمرودن ادامره مری      
انجا  ایرن آزمرای  نمرودار اسر مر بره صرورا ترابعی از زمران         

 آید دسز میبه

هرای مکعبری برا    برای بره دسرز آوردن مقاومرز فشراری نمونره     
روز مرررورد  21و  23  .  1مترررر در سرررنین میلررری 111ابعررراد 

انرررد  برررای انجررا  آزمررای  از لرررد    آزمررای  یرررار گرفترره   
کیلرررو نیوترررون برررا سررررعز بارگرررراری    2111هیررردرولیکی 
N/(mm2.sec) 131  استفاده شده اسز 

اسررتاندارد ش گفترره شررده در آزمررای  لرررا مویینرره مشررابه رو
EN 480-5  ]6[  متررر میلرری 111هررای مکعبرری بررر روی نمونرره
روز بررررای  21و 23  .و نترررایر در سرررنین   گرفترررهانجرررا  
روز برررای بررتن   21و  23هررای ژلررو لیمری و در سررنین    بررتن
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هرا و رسریدن   مونره ید از این سنین  به من رور  شرد شردن ن   
 11هررا دا رر  آون  برره وزن مشررره و تقریبررا  ابررز  نمونرره   

گیرنرد و  رر  از  روز یررار مری   15گرراد بره مرردا   درلره سرانتی  
زیرراد بررودن لرررا شررود  هررا انجررا  مرریآن آزمررای  بررر روی آن

دهنررده فررعآ سررا تار مرراتری   توانررد نشررانآا مویینرره مرری
ر ایررن آزمررای  سرریمانی و نفوذ ررریری بررایی آن باشررد  از نتررای

 توان در مورد عملکرد بتن از لحاظ دوا  اظهارن ر نمود می
هرای بتنری   کلرایرد در نمونره   هرای برای بررسی مینان نفوذ یرون 

عمر  شرده و میرنان     ].[  NT build 492برر اسراش اسرتاندارد    
کلرایررد از طریررا آزمررای  مهررالرا تسررریو    هرراینفرروذ یررون
ارزیررابی گردیررد  بررر طبررا  تRCMT1کلرایررد ش هررایشررده یررون

متررر مررورد میلرری 211*111ای هررای اسررتوانهاسررتاندارد نمونرره
-روز برررای نمونرره 21و  23  .اسررتفاده یرررار گرفررز  در سررنین 

هررای بررتن روز برررای نمونرره 21و  23هررای ژلررو لیمری و سررنین 
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متررر میلرری 211*111دن اسررتوانه متررر کرره  اصرر  از بریررمیلرری
 1 راب ره کلرایرد از   هرای باشند  انجا  شرد  میرنان نفروذ یرون    می
 آید:دسز میبه

                                                           
 

1 - Rapid chloride migration test 

 

 
0.0239(273+T)L/((U-2)t)*(Xd – 0.0238((273+T)L.Xd/(U-2))0.5)        (1) Dnssm= 

 که در آن:
Dnssmمترمربو بر  انیه 11-12یب مهالرا بر  سب : فر 

U: مقدار ولتاژ بر  سب ولز 
T میررانگین دمررای اولیرره و دمررای نهررایی در محلرروی بررر  سررب :

 گراددرله سانتی
Lمتر: فرامز نمونه بر  سب میلی 

Xdمتر: میانگین عما نفوذ بر  سب میلی 
tمدا زمان آزمای  بر  سب ساعز : 

 هستند 

هررا در آزمایشررگاه کرره محرر  انجررا  آزمررای یز  برره ذکررر اسررز 
برررتن و م رررالم سرررا تمانی دانشرررکده عمرررران در دانشرررگاه   
صررنعتی امیرکبیررر و نیررن مرکررن تحقیقرراا تکنولرروژی و دوا      

 بتن می باشد 

 هاها و تفسیر آننتایج آزمایش
هررا یابرر  مشرراهده  در ادامرره نتررایر  اصرر  از انجررا  آزمررای   

 اسز 
 آزمایش بتن تازه:

هررای نتررایر آزمررای  افررز اسرر مر برررای بررتن    2در شررک  
 شود ژلو لیمری مشاهده می

 
 نتایج آزمایش افت اسالمپ  – 3شکل 

 
برا   AC=0.2تروان بره ایرن نتیجره رسرید کره طرر          از شک  می

دیرترر  هرا  توله به  جر  برایی فعالسراز بره نسربز سرایر طرر        
تررری در رسررد و مرردا زمرران طرروینی برره اسرر مر صررفر مرری 

مانررد  در وایررو بررر اسرراش نتررایر محرردوده اسرر مر رینشرری مرری
تروان گفرز کره برا کراه  مقردار مراده فعالسراز  برتن ترازه           می

چنرین برا افرنای     دهرد  هر   زودتر اس مر  ود را از دسرز مری  
 تررری  فرر  شررده ومقرردار مرراده  ایرره اسرر مر مرردا طرروینی 

ترا یر چنردانی    W/Bکنرد  تغییرر در مقردار    مری  ادیرتر افز  یرد 

 W/Bدر زمرران رسرریدن برره اسرر مر صررفر نداشررته امررا افررنای  
تررری در  الررز رینشرری مولررب شررده بررتن تررازه مرردا طرروینی

بماند  بیشرتر شردن مقردار مراده لامرد آا شیشره نیرن مولرب         
گررردد  برره صررورا کلرری بررتن ژلررو لیمری    فرر  کررارایی مرری 

 تری دارد ای کارایی نسبتا  ایینسرباره

 مقاومت فشاری:
درد گردیررده  2هررا در شررک   نتررایر مقاومررز فشرراری طررر    

طرور کره مشرره اسرز افرنای  مقردار مراده  ایره         اسز  همان
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 W/Bمولررب بررایتر رفررتن مقاومررز فشرراری شررده و  افررنای    
کرراه  مقاومررز را برره همررراه دارد  مقرردار سرردی  سرریلیکاا در 

چرره در مررورد  ه مقاومررز را دارد  امررا آن بیشررین B=400طررر  
رسررد  مقاومررز مقرردار مرراده فعالسرراز یابرر  تولرره برره ن ررر مرری 

اولیه بای در مقایسه برا مقاومرز نهرایی نسربتا  رایین اسرز کره        

باشرد   از  نشانگر بای بودن سررعز واکرن  در سرنین اولیره مری     
ت B=400ت برررا برررتن شررراهد ش OPCمقایسررره برررتن معمرررولی ش 

هررای ژلررو لیمری مقاومررز بررایتری کرره بررتنشررود مشرراهده مرری
 نسبز به بتن معمولی با سیمان  رتلند دارند 

 
 نتایج آزمایش مقاومت فشاری  – 2شکل 

 جذب آب مویینه:
 دهد نتایر  اص  از آزمای  لرا مویینه را نشان می 3تا شک   5شک  
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 نتایج آزمایش جذب آب مویینه -7شکل
 

 
 نتایج آزمایش جذب آب مویینه -2شکل

 
 

سرر م در در ایررن آزمررای  نسرربز مقرردار آا لرررا شررده از   
اسررز  بررا سرراعز انرردازه گرفترره شررده 2.و  25  6  2هررای زمرران

روز افرنای  مقردار مراده  ایره بره       21در سرن   5توله به شرک   
شرود   وی ه در ساعاا اولیره مولرب افرنای  لررا مویینره مری      

برتن ژلرو لیمری از رونردی مشرابه بررتن      W/Bبره لحراظ نسربز    
کنرد و افرنای  ایرن نسربز مولرب افرنای        معمولی  یروی می

گررردد  تررا یر مقرردار سرردی  سرریلیکاا نیررن  لرررا مویینرره مرری
و طرر    روندی را داشته که ن یرر نترایر مقاومرز فشراری بروده     

شرراهد بهترررین عملکرررد را از لحرراظ لرررا مویینرره از  ررود     
افررنای  مقرردار مرراده    .نشرران داده اسررز  براسرراش شررک     

 شود قدار لرا مویینه میفعالساز نین باعث افنای  م
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تر بودن مقدار لرا مویینه در باشد  ک اما آنچه یاب  توله می
روز در بتن معمولی نسبز به بتن ژلو لیمری اسز که  23سن 
 ها باشد تواند به علز ولود رینتر می

RCMT: 
  هررای مربرروم برره ایررن آزمررای  یابررنتیجرره 12تررا  2در شررک  

مشاهده اسز  بیشرتر شردن مراده  ایره اگرچره تفراوا چنردانی        
هررای کلرایررد نمایررد امررا سرربب کرراه  نفرروذ یررون ایجرراد نمرری

شررود  مشررابه نتررایر لرررا مویینرره و مقاومررز فشرراری       مرری
هررای کلرایررد را کرراه  دوا  در برابررر نفرروذ یررون W/Bافررنای  

بر دنبرای دارد  تغییرر در مقردار مراده لامرد آا شیشره تفراوا        
ترروان گیررری در نتررایر آزمررای  ایجرراد نکرررده ولرری مرری  چشرر 

تررر برروده و طررر  روز ایررن تفرراوا کمرری برری  .گفررز در سررن 
هرای کلرایرد همرراه اسرز  برا      ترین مقدار نفروذ یرون  شاهد با ک 

کرراه  مقردار مرراده لامررد فعالسرراز سرربب   12تولره برره شررک   
شرده اسرز  برر  ر   نترایر       هرای کلرایرد  تر شدن نفوذ یونک 
مررای  لرررا مویینرره بررتن ژلررو لیمری دوا  بهتررری از لحرراظ آز

  باشرد کلرایرد نسربز بره برتن معمرولی را دارا مری       هاینفوذ یون

  

 
 RCMTنتایج آزمایش  -9شکل

 
 

 
 RCMTنتایج آزمایش  -19شکل
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تر بودن مقدار لرا مویینه در باشد  ک اما آنچه یاب  توله می
روز در بتن معمولی نسبز به بتن ژلو لیمری اسز که  23سن 
 ها باشد تواند به علز ولود رینتر می

RCMT: 
  هررای مربرروم برره ایررن آزمررای  یابررنتیجرره 12تررا  2در شررک  

مشاهده اسز  بیشرتر شردن مراده  ایره اگرچره تفراوا چنردانی        
هررای کلرایررد نمایررد امررا سرربب کرراه  نفرروذ یررون ایجرراد نمرری

شررود  مشررابه نتررایر لرررا مویینرره و مقاومررز فشرراری       مرری
هررای کلرایررد را کرراه  دوا  در برابررر نفرروذ یررون W/Bافررنای  

بر دنبرای دارد  تغییرر در مقردار مراده لامرد آا شیشره تفراوا        
ترروان گیررری در نتررایر آزمررای  ایجرراد نکرررده ولرری مرری  چشرر 

تررر برروده و طررر  روز ایررن تفرراوا کمرری برری  .گفررز در سررن 
هرای کلرایرد همرراه اسرز  برا      ترین مقدار نفروذ یرون  شاهد با ک 

کرراه  مقردار مرراده لامررد فعالسرراز سرربب   12تولره برره شررک   
شرده اسرز  برر  ر   نترایر       هرای کلرایرد  تر شدن نفوذ یونک 
مررای  لرررا مویینرره بررتن ژلررو لیمری دوا  بهتررری از لحرراظ آز

  باشرد کلرایرد نسربز بره برتن معمرولی را دارا مری       هاینفوذ یون
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هرای  ترر  هر  بره علرز وی گری     انتراا مقدار مراده فعالسراز کر    
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باشررد  البترره برره علررز نسرربتا بررایی مررواد فعالسرراز م لرروا مرری
ریو اسرر مر بایسررتی از دیرگیررر کننررده بررا ا ررراا     افررز سرر 

مناسررب اسررتفاده گررردد  بررا افررنای  در مقرردار مرراده  ایرره       
هررای بررتن تررازه و بررتن سرررز شررده  برره صررورا کلرری  وی گرری

ا ررت م بررا مرراده  ایرره بیشررتر   بهتررر شررده و اسررتفاده از طررر  
 ررریر باشررد  بررا تولرره برره نتررایر  اصرر  از   توانررد تولیررهمرری

ار مراده لامرد آا شیشره بایسرتی بره مقرداری       ها  مقرد آزمای 
بهینرره برره کررار گرفترره شررود و کرراه  یررا افررنای  برری  از  ررد 

 گردد مولب کاه  کیفیز بتن نهایی می

از مقایسرره نتررایر  اصرر  از آزمررای  لرررا مویینرره و نیررن      
ترروان گفررز کرره آزمررای  لرررا مویینرره  مرری RCMTآزمررای  
 ررور بررسرری هررای ژلررو لیمری  رراوی سرررباره برره منبرررای بررتن

شررود کرره از نفوذ ررریری چنرردان مناسررب نبرروده و توصرریه مرری 
-هرا بره بررسری ایرن وی گری  ردا رز  هر        طریا سایر آزمای 

هررا  بررر چنرین بایسررتی برره من رور برره کررارگیری ایررن نرو  بررتن   
-هرا مری  روی موادی کره مولرب بهبرود کرارایی ایرن نرو  برتن       

 شود  تحقیقاتی صورا  ریرد   

 منابع
1- Wang, Shao-Dong, et al. "Alkali-activated slag cement and concrete: a review of properties and problems." 
Advances in Cement Research 7.27 , 93-102,1995. 
2-Neville AM. Properties of concrete. 5th ed. Pearson Education Limited; 2011. 
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6- EN 480-5, Admixtures for concrete, mortar and grout. Test methods. Determination of capillary 
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 گیرینتیجه
تروان گفرز کره بره لحراظ      با توله به نتایر به دسرز آمرده مری   
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هرای  ترر  هر  بره علرز وی گری     انتراا مقدار مراده فعالسراز کر    
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باشررد  البترره برره علررز نسرربتا بررایی مررواد فعالسرراز م لرروا مرری
ریو اسرر مر بایسررتی از دیرگیررر کننررده بررا ا ررراا     افررز سرر 

مناسررب اسررتفاده گررردد  بررا افررنای  در مقرردار مرراده  ایرره       
هررای بررتن تررازه و بررتن سرررز شررده  برره صررورا کلرری  وی گرری

ا ررت م بررا مرراده  ایرره بیشررتر   بهتررر شررده و اسررتفاده از طررر  
 ررریر باشررد  بررا تولرره برره نتررایر  اصرر  از   توانررد تولیررهمرری

ار مراده لامرد آا شیشره بایسرتی بره مقرداری       ها  مقرد آزمای 
بهینرره برره کررار گرفترره شررود و کرراه  یررا افررنای  برری  از  ررد 

 گردد مولب کاه  کیفیز بتن نهایی می

از مقایسرره نتررایر  اصرر  از آزمررای  لرررا مویینرره و نیررن      
ترروان گفررز کرره آزمررای  لرررا مویینرره  مرری RCMTآزمررای  
 ررور بررسرری هررای ژلررو لیمری  رراوی سرررباره برره منبرررای بررتن

شررود کرره از نفوذ ررریری چنرردان مناسررب نبرروده و توصرریه مرری 
-هرا بره بررسری ایرن وی گری  ردا رز  هر        طریا سایر آزمای 

هررا  بررر چنرین بایسررتی برره من رور برره کررارگیری ایررن نرو  بررتن   
-هرا مری  روی موادی کره مولرب بهبرود کرارایی ایرن نرو  برتن       

 شود  تحقیقاتی صورا  ریرد   

 منابع
1- Wang, Shao-Dong, et al. "Alkali-activated slag cement and concrete: a review of properties and problems." 
Advances in Cement Research 7.27 , 93-102,1995. 
2-Neville AM. Properties of concrete. 5th ed. Pearson Education Limited; 2011. 
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  1221محی  زیسز  دانشکده مهندسی عمران و محی  زیسز  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

 4- Saud, A. O. "Performance of alkali-activated slag concrete." The University of Sheffield, Sheffield , 2002. 
5- Collins, F. G., and J. G. Sanjayan. "Workability and mechanical properties of alkali activated slag 
concrete." Cement and concrete research 29, no. 3, 455-458, 1999. 
6- EN 480-5, Admixtures for concrete, mortar and grout. Test methods. Determination of capillary 
absorption, European Standard (EN), 1997. 
7- Build, NordTest. "492." Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments ,1999. 
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 وصله آرماتورها در  نینو هایروش یمعرف
 آرمهبتن هایسازه

 برگرفته از طرح پژوهشی
  "آرمهکار رفته در اعضا خمشی و فشاری بتنبررسی رفتار وصله جوشی و مکانیکی آرماتورهای به " 

 تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیزیر نظر مرکز 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 دهیچک
و دوام، بخک  قابکل    دهنکده لیبه مواد تشکک  یبودن، دسترس یاقتصاد اد،یز یآرمه به علت مقاومت فشار بتن یها امروزه سازه

سازه ها وجود دارد نوع  نیا یکه در اجرا یمسائل نیتراز مهم یکی یوساز را به خود اختصاص داده است. از طرفاز ساخت یتوجه
آرمه بتن یهادر اکثر سازه ی. از طرفباشد یم رگذاریآرمه تأثبتن یرفتار اعضا یبر رو شدت بهکه  باشدیو محل آن م لگردیوصله م

نوع وصله از نظکر   نیلذا ا  شود، یتن  به واسطه بتن  منتقل م یدر وصله پوشش که ییو ازآنجا شود یاستفاده م یاز وصله پوشش
در هر پروژه بابکت   یمصرف یلگردهایم زانیاز م یتوجه آن درصد قابل بر. عالوه باشدیمناسب نم یالرزه یدر برابر بارها یا سازه

 .باشدیمطلوب نم یاز نظر اقتصاد نیکه ا شود یمصرف م یطول پوشش
وجود دارد که  نینو یها روش گریو د یجوش ،یکیمانند وصله مکان یگرید یهاوصله آرماتورها روش یبرا یبر روش پوشش عالوه
مستقل از بکتن   یها پایدارنوع وصله نیا قتی. در حقباشندیم یوصله پوشش یوصله آرماتورها به جا یبرا یخوب ی نهیگز هانیا

 خواهد شد. یعیسازه به هنگام صدمه دیدن بتن در سوانح طب شتریب یباعث پایدار یدارند که این ویژگ
 شودیم حیها تشرمختلف در رابطه با وصله یهانامهنییو ضوابط آ شوندیم یوصله آرماتور معرف یهامقاله ابتدا انواع روش نیا در

. رندیگیقرار م سهیها با هم مورد مقاسپس هر کدام از روش باشندیم یبیو معا ایمزا یها داراروش نیکه هر کدام از ا ییو از آنجا
آرمکه  بتن یهاسازه یو انتخاب روش وصله آرماتور ها در اجرا یریگ میمشاور و طراحان را در تصم نیمهندس تواندیمقاله م نیا
 کند. یاری

 علی خیرالدین
مهندسی عمران  استاد دانشکده

 دانشگاه سمنان
 یبازنگر یدائم تهیضو کمع

و عضو ( با)آ رانینامه بتن ا نیآئ
مبحث نهم  یتخصص تهیکم

 ساختمان یمقررات مل

 هرمز فامیلی
رئیس موسسه آموزش عالی 

 عالالدوله سمنانی
 بازنگری دائمی عضو کمیته

  )ابا( ایران بتن نامه آئین
 مبحث تخصصی عضو کمیته 

 ساختمان ملی مقررات نهم

 هادی شیرین سخن 
دانشجو ارشد عمران گرایش 

 سازه دانشگاه سمنان

 محمد دلنواز
 استادیار دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی   
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 مقدمه: -1
آرمتته بتته علتتم مقاومتتم فشتتاری   هتتای بتتتن استتتداده از ستتازه

مطلتتو ، داشتتتن  تترفه ا تصتتادی و دوار در کشتتور ایتتران      
تترین  از مهتم نجتایی کته یکتی    آیابتد  و از  افزایش می روز  روزبه

آرمتته، نتوص و تتله میلگتترد و  هتای بتتتن مستائ  در ارتترای ستتازه 
آرمته  شتدت بتر روی رفتتار اعضتای بتتن      مح  آن اسم کته  بته  

 باشد  تأثیرگذار می
آرمته اتصتاط طتولی    هتای بتتن  منظور از و له آرمتاتور در ستازه  

در تتد  521دو میلگتترد بتته هتتم بطتتوری کتته  تتادر بتته تحمتت   
باشتتد  عتتالوه بتتر آن اگتتر میلگتترد  مقاومتتم تستتلیم میلگردهتتا  

پتذیری رفتتار شتبیه بته رفتتار میلگترد        و له شده از نظر شتک  
 باشد بدون و له داشته باشد بسیار مطلو  می

امتتروزه در کشتتور ایتتران بتته منظتتور و تتله آرماتورهتتا در اک تتر   
شتتود و  آرمتته از و تتله پوششتتی استتتداده متتی هتتای بتتتنستتازه

بته واستطه بتتن  منتقت       که در و تله پوششتی تتنش    ازآنجایی
ای مناستت   شتود،  لتذا ایتتن نتوص و تله ا تتال از نظتر ستازه       متی 
تتورهی از میتزان میلگردهتای     باشد  از طرفتی در تد  ابت    نمی

شتتود  مصتترفی در هتتر پتتروته بابتتم طتتوط پوششتتی مصتتر  متتی
 باشد که این از نظر ا تصادی مطلو  نمی

هتتای عتتالوه بتتر روش پوششتتی بتترای و تتله آرماتورهتتا روش   
هتتا زیتتادی ورتتود دارد، در بختتش بوتتدی انتتواص ایتتن روش     

 شود  تشریح می

 انواع وصله آرماتورها  -2
هتتای  بتترای و تتله دو  طوتته آرمتتاتور بتته یکتتدیگر از روش     

، اتکتتتایی، ترکیبتتتی و  3و مکتتتانیکی 2، روشتتتی5پوششتتتی
گتردد کته در ادامته بته     چندین روش نتوین دیگتر استتداده متی    

 شود  ها پرداخته میمورفی این روش

                                                           
 

1 - Lap splicing 
2- Welding 
3- Mechanical Splicing 

 وصله پوششی     2-1
و تتله پوششتتی بتتا مجتتاور هتتم  تترار دادن دو میلگتتترد در       

(  در ایتتن 5گیتترد )شتتک   هتتا  تتورت متتینآ  ستتمتی از طتتوط
روش بتن به عنوان واست  یتا میتانجی، نیترو را از یتگ میلگترد       

 نماید به میلگرد دیگر منتق  می

گیتترد طتتوط   متتیطتتولی کتته دو میلگتترد در کنتتار هتتم  تترار    
شتود کته اتدا   آن برابتر      نامیتده متی   پوشش یتا طتوط و تله   

باشتد کته طتوط مهتاری از      با طوط مهاری میلگترد در بتتن متی   
نامتته آیتتد و بایتتد بتتا تورتته بتته آیتتین( بتته دستتم متتی5) رابطتته

 موردنظر تویین شود 

(1)                                               
      
      

 

 

میتتانگین تتتنش پیوستتتگی در طتتوط    ،fbکتته در ایتتن موادلتته  
تغییترات تتنش در طتوط اتصتاط،      Δfs طتوط اتصتاط،    lbاتصتاط،  

As  51[باشد  طر آرماتور می  سطح مقطع آرماتور و[  

 
 ]1[وصله پوششی  -(1شکل )

 وصله جوشی   2-2

-در این روش دو میلگرد به کمتگ رتوش بته هتم متصت  متی      

و تتله روشتتی انتتواص مختلدتتی دارد کتته     شتتوند  همینتتین  
توان به نوص ل  بته لت ، پهلتو بته پهلتو، استتداده از  طوتات         می

 ].2[کمکی و خمیری اشاره نمود

تتترین نتتوص و تتله روشتتی  تتترین و متتدرن کتته متتتداوط ازآنجتتایی
باشتتد، در اینجتتا   روش روشتتکاری خمیتتری )فوررینتت ( متتی  

 شود  فق  روش فوررین  مورفی می

ر میلگتتترد توستتت  دستتتتگاه بتتترش    در ایتتتن روش دو ستتت 
مخصو تتی بتته  تتورت  تتیقلی و  تتدر دررتته بتترش ختتورده و 
تحتتم فشتتار بتتاری هیتتدرولیگ بتته همتتراه اتترارت اا تت  از   

گردنتد کته نمونته آن     سوختن گتاز استتیلن، در هتم اد تار متی     
 ].3[شده اسم ( نشان داده2در شک  )
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 ] 3[وصله جوشی  -(2شکل )

 
ستتتر و بتتتدون   تتتورت ستتتربهدر ایتتتن روش، میلگردهتتتا بتتته 

گونتته متتواد افزودنتتی، توستت  اتترارت اا تت  از ستتوختن   هتتی 
دررتته  5211گتتاز استتتیلن و اکستتیژن، بتته دمتتای خمیتتری )   

رستتند و توستت  فشتتار اا تت  از ستتیلندر    گتتراد( متتی  ستتانتی
شتوند کته نمونته آن     هیدرولیگ بته یکتدیگر، درهتم اد تار متی     

ده شتت ( آمتتده استتم  متتدت زمتتان در نظتتر گرفتتته  3در شتتک  )
برای یتگ اتصتاط )رهتم یتگ انتدازه متوست  میلگترد( اتدود         

 .باشد ثانیه می 01

 
 ] 3[وصله جوشی فورجینگ -(3شکل )

 ]3[سر میلگرد  مزایای روش جوشکاری سربه( 2-2-1
 در مح  اتصاط به علم افزایش  طر مقاوممافزایش * 

 31تتتا  51رتتویی در مصتتر  میلگتترد بتته میتتزان       تترفه* 
 در د

خطاهتتتای انستتتانی در مبحتتتث آرماتوربنتتتدی و   کتتتاهش * 
 چیدمان میلگردها

 کاهش وزن سازه به علم اذ  طوط پوششی* 

افتزایش مقاومتتم ستتازه در برابتر نیروهتتای ختتارری )ازرملتته   * 
 زلزله( به واسطه کاهش وزن سازه

افتتزایش اختتتالن بتتتن بتتا میلگتترد بتته علتتم کتتاهش اجتتم   * 
 میلگرد

بته علتم کتاهش اجتم      امکان لرزانتدن )ویبتره شتدن( بهتتر    * 
 آرماتورها

 ونق  به علم کاهش مواد مصرفی کاهش هزینه ام * 

 توانایی ایجاد اتصاط با ادا   طوط* 

 ادظ خواص متالوتیکی آرماتورها* 

امکتتتان اتصتتتاط میلگتتترد بتتتا  طرهتتتای مختلتتت  )طبتتت    * 
 استاندارد( به یکدیگر

سترعم ارتترای بتتار، بتتا  تر  کمتتترین هزینتته و رلتتوگیری   * 
   و م پرسن  اررایی آرماتوربنداز اتال

 ها  ابلیم استداده در تمامی االم* 

 عدر نیاز به برق سه فاز* 

 ام  بودن توس  نیروی انسانی کاربری آسان و  اب * 

 عدر خروج از محوری* 

 تتورت استتم کتته   شتترای  پتتذیرش  آزمتتایش خمتتش بتتدین  
هتا بتا چشتم  یرمستلح در ستطح ختارری بختش خمتش          ترک

هتا   نگردنتد و ایتن مست له بایتد در تمتامی نمونته      شده مشتاهده  
 ( 1 ادق باشد )شک  

 
 کنترل چشمی  آزمای  خمشی-(4شکل )

 معایب جوش فورجینگ 2-2-2
در تاپتتن، عملکتترد نتتامطلوبی از   kobe پتتس از و تتوص زلزلتته 
 ;مشتتتاهده شتتتد شتتتده بتتته ایتتتن روش آرماتورهتتتای و تتتله

ار ر تتم انجتت شتتود علتتی دیتتده متتی 1طتتوری کتته در شتتک  همتتان
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ها به دستم اپراتورهتای زبتده تاپنتی و نظتارت د یت  بتر         روش
هتتای کنترلتتی، نتتتای   هتتا و انجتتار  آزمتتایش انجتتار ایتتن رتتوش

بتتار بتتوده و  خیتتز فاروتتهاا تت  از ایتتن روش در منتتاط  زلزلتته
  ]51[باشد اطمینان نمی وره  اب  هی  به

 
 الف

 

 
 ب

ای از تخریب آرماتورها با تکنولوژی جوش  الف: نمونه-(5شکل )
 ]11[های ناشی از ضعف جوش فورجینگ در پایه پل، ب: صدمه

 
هتا و تله آرماتورهتا بته ایتن      نامته به همین دلی  در اک تر آیتین  

هتتای بستتیار د یتت  و   دستتتورالوم  ضتتواب  وبتتا رعایتتم  روش
 .باشد گیرانه مجاز می سخم

گیتری پارامترهتای    طتورکلی بتا تورته بته عتدر امکتان انتدازه       به
فیزیکتتی و مکتتانیکی در ایتتن روش و دخالتتم عوامتت  متوتتدد    
در انجتتار روشتتکاری و همینتتین تجمیتتع خطاهتتای متوتتدد    

روش  آرت،  ابلیتم اعتمتاد بته ایتن     و ماشتین  انسانی، محیطتی 
( یتتگ نمونتته از ایتتن متتوارد را  0یابتتد کتته شتتک  ) کتتاهش متتی
 دهد نشان می

همینتتین عوامتت  متت ثر در کتتاهش  ابلیتتم اطمینتتان بتته ایتتن  
 ]  1[باشند روش مختصرا به شرح ذی  می

    مهارت اپراتور روشکاری -5

هتتتای و  رتتترا و یتتتا ارتتترای نتتتا   دستتتتورالوم  اعتتتدر  -2
 موروداستانداردهای 

 کنترط ارارت شوله اکسی استیلنعدر امکان  -3

تقریبی بتودن زمتان اترارت دهتی بته آرماتورهتا بتا تورته          -1
 به تجربه اپراتور

تقریبتتی بتتودن طتتوط اتترارت دادن آرماتورهتتا باتجربتته       -1
 اپراتور و عدر ورود ابزاری برای کنترط آن 

عتتدر امکتتان کنتتترط دررتته اتترارت آرمتتاتور در اتتین       -0
دن بته دررته اترارت مطلتو      کته رستی   ارارت دادن )دراتالی 

آرمتتاتور در  یتتگ پتتارامتر بستتیار ا تتلی و متت ثر در اد تتار دو   
 باشد( ها به یکدیگر می فص  مشترک اتصاط آن

تتتتأثیر دمتتتای محتتتی  در ستتترد شتتتدن محتتت  رتتتوش و  -7
 درنتیجه شکننده شدن آن

رفتتتار متدتتاوت میلگردهتتا در برابتتر اتترارت دهتتی بتته دلیتت   -8
 هاتولید آنتنوص و عدر یکنواختی پروسه 

افتتتزایش ختتتوردگی در محتتت  و تتتله بتتته علتتتم تغییتتتر   -9
 خصو یات میلگرد ناشی از ارارت

و   ای و رفتتمعملکترد نامناست  و تله تحتتم بارهتای لترزه      -51
 برگشتی

 
 الف(

 
 ب(

فورجینگ  الف: شکست آرماتور جوشکاری شده به روش-(1شکل )
 شده به روش پس از رها شدن از دست اپراتور، ب: آرماتور جوشکاری

 ]15[فورجینگ که ظاهرا اتصال خوبی برقرارشده است
 

بتتا تورتته بتته عوامتت  متت ثر در کتتاهش کیدیتتم رتتوش بتتا ایتتن  
% کتتاهش 11روش،  ابلیتتم اعتمتتاد بتته ایتتن روش اتتدا   تتتا  

عتدد رتوش    511یابد و ایتن بتدان مونتی استم کته از هتر        می
 بتوط خواهتد بتود  تنهتا      عتدد  یر ابت    11توتداد    گرفتته  انجار

راه اصتتتوط اطمینتتتان از کیدیتتتم روش انجتتتار  آزمتتتایش    

اینننننی  منننننبی     نننننب   ننننن  
قسننننن  ا ات ایسننننن     ق نننننن ت 

-ب ننن   نننا نننن  ب   ینننب  ننن   
   ش .

ه ننننن ن ب د  ننننن     شننننن   
خننننن    شنننننب   ننننن  یننننن    نننننا

ش سنننننننننص ن ننننننننن   ا مننننننننن   
هننننننن   یل   هننننننن     سننننننن بی

 انه ام  خ  ا   اسص.
 ننب  لا یننع نننب   اینن   نن 

هننن  هننن د هننن ش سنننص    ه یننن 
ش سننننننص    ن نننننن    ننننننب  

  شننننن  شننننن   و    ب هننننن   نننننا
 نننن  اینننننی ننننننب  ش سنننننص    

ش سننننص و    ب هننننن د  ننننب ا    ن ننننن   
ا مننننن    بشنننننا و    ب هننننن     ت ت ننننن  

 ب   ژاهی
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هتتای  باشتتد کتته بتتا تورتته بتته هزینتته  متتی (UT) اولتراستتونیگ
یتتتابی بتتته الزامتتتات  و همینتتتین دستتتم آن ستتتنگین انجتتتار

متتوردنظر مرکتتز تحقیقتتات راه، مستتکن و شهرستتازی کتته بتترای 
یار دشتتوار و پرهزینتته  ایتتن روش تتتدوین گردیتتده استتم، بستت  

 باشد  می
 وصله اتکایی   2-3

شتتود، درروش  ( دیتتده متتی 7طتتوری کتته در شتتک  )   همتتان
گیرنتد و   اتکایی ستر آرماتورهتا در داخت  یتگ  تال   ترار متی       

شتتود، در ایتتن روش  هتتای کنتتاری آن بستتته متتی ستت س پتتی 
ای نیستم کته کشتش     انتدازه  ا طکاک بین آرمتاتور و  تال  بته   

ای استتم کتته دو   انتتدازه و فقتت  بتته  متتوردنظر را تحمتت  کنتتد 
آرمتتتاتور و تتتله شتتتده تحتتتم فشتتتار از یتتتگ محتتتور ختتتارج 

 گردد    نمی

بتتته همتتتین دلیتتت  و تتتله اتکتتتایی بتتترای انتقتتتاط تتتتنش در 
  ]1[میلگردهتتایی کتته فقتت  تحتتم فشتتار هستتتند کتتاربرد دارد  

هتتا فقتت  در اعضتتای   همینتتین استتتداده از ایتتن نتتوص و تتله   
   .اشدب آرمه با خاموت بسته مجاز می  بتن

 
 ]5[وصله اتکایی-(7شکل )

 وصله مکانیکی   2-4

در ایتتن روش ابتتتدا ستتر میلگتترد را بتتا استتتداده از دستتتگاه      
( کتترده و ستت س آن محتت  را رزوه   upsetفشتترده ) مخصتتوص

متتتر از  میلتتی 2کتته  طتتر محتت  رزوه شتتده اتتدودا    کننتتد متتی
   ]0[تر اسم اندازه اسمی آرماتور بزرگ

  طتر  بتا  میلگردهتایی  کتردن  متصت   امکتان  مکتانیکی  و تله  با
 .شود می فراهم سر سربه  ورت به متداوت

 
 ]5[کوپلر و رزوه سر آرماتور در وصله مکانیکی-(8شکل )

شتتود در ایتتن روش  ( دیتتده متتی9طتتوری کتته در شتتک  ) همتتان
نقتتش بتتتن در انتقتتاط نیتترو از یتتگ میلگتترد بتته میلگتترد دیگتتر  

 باشد  بسیار کمتر می

 
 ]5[مکانیکیوصله  -(9شکل )

 
 وصله ترکیبی  2-5

تتتوان از  متتی  در یتگ پتتروته بتتا تورتته بته تشتتخی  مهندستتین  
بتیش از یتگ نتتوص و تله بنتتا بته شترای  استتتداده کترد کتته در       

شتتود کتته  هتتای ترکیبتتی استتتداده متتی  ایتتن  تتورت از و تتله 
باشتتد  یتتگ نمونتته متتتداوط    ای از متتوارد بتتار متتی   مجموعتته
ترکیتت  دو کتتوپلر روش و تتله یتتگ ستتر رزوه استتم کتته  ازایتتن
( 51طتتوری کتته در شتتک  )  ای و پییتتی استتم کتته همتتان رزوه

ای و یتتگ ستتر آن شتتود یتتگ ستتر ایتتن کتتوپلر رزوه  دیتتده متتی
 ].8[پییی اسم

  
  ]8[کوپلر یک سر رزوه-(11شکل )

 
شتود کته بته هتر دلیلتی       مومور این و له زمتانی استتداده متی   

و تله  طوط مهاری برای انتظتار رعایتم نشتده باشتد و نیتاز بته       
بتته ستتر آرمتتاتور مورتتود در االتتم انتظتتار باشتتد کتته در شتتک  

 شده اسم ( چند نمونه از آن نشان داده55)

 
 ]8[کوپلر یک سر رزوه در وصله ترکیبی-(11شکل )
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طتتورکلی از یتتگ و تتله روشتتی یتتا مکتتانیکی مومتتور  در     بتته

شتود کته نیتروی کششتی بزرگتی بایتد در        مواردی استداده متی 
ابتتد و یتتا میلگردهتتای بتتا  طتتر زیتتاد بایتتد طتتوط و تتله انتقتتاط ی

هتتای موتبتتر دنیتتا    نامتته و تتله شتتوند  مطتتاب  اک تتر آیتتین    
متتتتر را  میلتتتی 31میلگردهتتتای کششتتتی بتتته  طتتتر بتتتیش از 

تتوان بته  تورت پوششتی و تله کترد  همینتین در اعضتا          نمی
تتوان از   نماینتد نمتی   ایدتا متی   کششی که نقش مهتار را در ستازه  

ن در متتواردی کتته بحتتث  و تتله پوششتتی بهتتره بتترد  همینتتی  
باشتد و بایتد میلگترد در     ستازی و توستوه بنتا مطترح متی      مقاور
 استداده نمود توان از کوپلر پییی  و   گردد میمح  

 

 وصله بست دار  2-1
این نوص و تله بستیار مشتابه اتکتایی بتوده استم کته ایتن نتوص          

هتتا بتترای انتقتتاط تتتنش در میلگردهتتایی کتته فقتت  تحتتم  و تتله
هتا فقت     کتاربرد دارد  استتداده از ایتن نتوص و تله     فشار هستند 

آرمتته بتتا ختتاموت دور پتتی  بستتته کتتاربرد دارد   در اعضتتای بتتتن
 ( آمده اسم 52هایی از آن در شک  ) که نمونه

 
 ]17[نمونه وصله بست دار-(12شکل )

 
 وصله پرچی   2-7

شتود   ( دیتده متی  53طتوری کته در شتک  )    در این روش همتان 
گیرنتتد و  هتتم داختت   تتال   تترار متتی دو ستتر میلگتترد در کنتتار

ای کته ماننتد پترس استم بته وستیله دستتگاه        س س متی  گتوه  
گیتترد و دو  مخصتتوص بتتا فشتتار بتتین دو میلگتترد رتتای متتی    

 کند میلگرد را  د  می

 
 ]18[شده یک نمونه پرچ-(13شکل )

 

   ( مراحل اجرا وصله پرچی2-7-1
 (51*  رار دادن دو سر میلگرد داخ   ال  )شک  

 

 ]19[غالف وصله پرچی-(14) شکل
 

 (51*  رار دادن می  بین دو سر آرماتورها )شک  
 

 
 ]19[غالف و میخ وصله پرچی-(15شکل )

 
* اعماط فشار به متی  بترای  دت  کتردن آرماتورهتا بته وستیله        

 (50دستگاه مخصوص )شک  

 

 ]19[دستگاه پرچ وصله پرچی-(11شکل )

 وصله تزریقی با گروت پر مقاومت  2-8

در این نتوص و تله دو انتهتای میلگردهتا در داخت  یتگ  تال         
گیرند و س س با تزریت  گتروت پتر مقاومتم بته داخت          رار می

شتتود  ارتتزا ایتتن دو نتتوص،  تتال  فلتتزی،   آن و تتله انجتتار متتی
 SSورودی گتتروت، ادتتره هتتواگیری و متتالت پتتر مقاومتتم )   

Mortar( دیتتده 58( و )57هتتای )باشتتد کتته در شتتک   ( متتی
 شودمی
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 اجزا وصله تزریقی-(17کل )ش

 

 
 ]21[اجزا وصله تزریقی-(18شکل )

 
( مراحککل اجککرا وصککله تزریقککی بککا گککروت پککر  2-8-1

 مقاومت:
هتتای بتنتتی بتته روش و تتله   ارتترا و تتله آرماتورهتتا در ستتازه 

 تزریقی دارای سه مراله ا لی اسم که عبارت اسم از:
 مرحله اول( قرار دادن دو سر میلگرد ها در داخل غالف:

( اولین مرالته بترای ارترای ایتن نتوص و تله       59مطاب  شک  )
 رار دادن دو انتهای آرماتور داخت   تال  استم کته بایتد  طتر       
 تتال  کمتتی بیشتتتر از  طتتر آرمتتاتور باشتتد کتته آرمتتاتور داختت  

 آن  رار گیرد 

 
 وصله تزریقی با گروت پر مقاومت-(19شکل  )

 مرحله دوم( ثابت شدن میلگرد در غالف:
راله باید و تله بترای تزریت  گتروت آمتاده شتود کته        در این م

بته ایتن منظتور بایتد ستر آرماتورهتا در داخت   تال  تتا زمتان           
گیترش گتروت ثابتتم بماننتد کتته بترای ایتن کتتار یتا از پتتی  در       

دارنتتده در شتتود و یتتا از خارهتای نگتته  کنتار  تتال  استتتداده متی  
شتتود کتته در   داختت   تتال  بتته عنتتوان گیتتره استتتداده متتی    

 شود  ها دیده می( هر دو آن25( و )21های ) شک 

 
 غالف وصله تزریقی با پیچ کناری )گیره(-(21شکل )

 

 
 کننده )گیره( غالف وصله تزریقی با خار ثابت-(21شکل )

 
 مرحله سوم( تزریق مالت به داخل غالف:

رده شتتده استتم ( آو22همینتتین کتته ایتتن مرااتت  در شتتک  ) 
شتتود تتتا  گتروت بتته داختت   تتال  از ستتوراز ورودی تزریتت  متتی 

 زمانی از سوراز دیگر بیرون بیاید  

 
 تزریق گروت به داخل غالف در وصله تزریقی-(22شکل )

 
 ( تهیه گروت تزریقی:2-8-2

گروت تزریقی باید شترای  زیتر را دارا باشتد تتا بترای ایتن نتوص        
 و له مناس  باشد
 اجم در طی گیرش و پس از آن* بدون کاهش 

 311(Kg/cm2)روزه  7* مقاومم 
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 اجزا وصله تزریقی-(17کل )ش

 

 
 ]21[اجزا وصله تزریقی-(18شکل )

 
( مراحککل اجککرا وصککله تزریقککی بککا گککروت پککر  2-8-1

 مقاومت:
هتتای بتنتتی بتته روش و تتله   ارتترا و تتله آرماتورهتتا در ستتازه 

 تزریقی دارای سه مراله ا لی اسم که عبارت اسم از:
 مرحله اول( قرار دادن دو سر میلگرد ها در داخل غالف:

( اولین مرالته بترای ارترای ایتن نتوص و تله       59مطاب  شک  )
 رار دادن دو انتهای آرماتور داخت   تال  استم کته بایتد  طتر       
 تتال  کمتتی بیشتتتر از  طتتر آرمتتاتور باشتتد کتته آرمتتاتور داختت  

 آن  رار گیرد 

 
 وصله تزریقی با گروت پر مقاومت-(19شکل  )

 مرحله دوم( ثابت شدن میلگرد در غالف:
راله باید و تله بترای تزریت  گتروت آمتاده شتود کته        در این م

بته ایتن منظتور بایتد ستر آرماتورهتا در داخت   تال  تتا زمتان           
گیترش گتروت ثابتتم بماننتد کتته بترای ایتن کتتار یتا از پتتی  در       

دارنتتده در شتتود و یتتا از خارهتای نگتته  کنتار  تتال  استتتداده متی  
شتتود کتته در   داختت   تتال  بتته عنتتوان گیتتره استتتداده متتی    

 شود  ها دیده می( هر دو آن25( و )21های ) شک 

 
 غالف وصله تزریقی با پیچ کناری )گیره(-(21شکل )

 

 
 کننده )گیره( غالف وصله تزریقی با خار ثابت-(21شکل )

 
 مرحله سوم( تزریق مالت به داخل غالف:

رده شتتده استتم ( آو22همینتتین کتته ایتتن مرااتت  در شتتک  ) 
شتتود تتتا  گتروت بتته داختت   تتال  از ستتوراز ورودی تزریتت  متتی 

 زمانی از سوراز دیگر بیرون بیاید  

 
 تزریق گروت به داخل غالف در وصله تزریقی-(22شکل )

 
 ( تهیه گروت تزریقی:2-8-2

گروت تزریقی باید شترای  زیتر را دارا باشتد تتا بترای ایتن نتوص        
 و له مناس  باشد
 اجم در طی گیرش و پس از آن* بدون کاهش 

 311(Kg/cm2)روزه  7* مقاومم 

 5111(Kg/cm2)روزه  28* مقاومم 

 بندی خاص رهم تزری  آسان * دانه

-طتور متتداوط متالت تزریقتی بترای بترآورده کتردن ویژگتی         به

های بار با ترکیت  ستیمان پرتلنتد تیت، دو، افزودنتی منبست        
کننتتده و نتتانو  کننتتده، ماستته سیلیستتی، پتتودر آهتتن، فتتوق روان

 شودسیلیس ساخته می
 

 

 ترکیب و تهیه گروت در وصله تزریقی-(23شکل )
 

تتوان بته استتداده در اتصتاط      ترین کتاربرد ایتن روش متی    از مهم
ساخته به  تورت دررتا اشتاره کترد کته در شتک          طوات پیش

شتتده استتم کتته در ایتتن متتوارد بتته دو روش    ( نشتتان داده21)
 شود: زیر تشریح می شود که در اتصاط انجار می

روش اوط: طتتوط کوتتتاهی از میلگتترد بتته  تتورت انتظتتار از       
آیتد و در کارگتاه بتا  ترار     ساخته بیترون متی   داخ   طوات پیش

دادن آن در داختت  استتتوانه و تزریتت  گتتروت بتته آن و تتله      
 شود  انجار می

روش دور: در ایتتتن روش بجتتتای آنکتتته طتتتوط کوتتتتاهی از    
ستاخته بیترون بیایتتد    ع پتتیشآرمتاتور بته  تتورت انتظتار از  طت    

ستتاخته  تترار گیتترد و در    نیتتز، استتتوانه داختت   طوتته پتتیش   
کارگتتاه بتترای اتصتتاط  طوتتات بتته هتتم دیگتتر میلگتترد داختت     

 استوانه  رار گیرد و تزری  گروت انجار شود  

 
های مختلف وصله تزریقی برای اتصال قطعات روش-(24شکل )

 ]21[ساخته  پی 
 

 در ایران:تولید وصله تزریقی  2-8-3

هتتای مورتتود بتتا عتتدر   مهندستتین داخلتتی بتته علتتم تحتتریم   
هتتای رهتتانی فوتتاط در ایتتن زمینتته روبتترو     همکتتاری شتترکم 

رو انگیتتزه رهتتم تولیتتد آن در بتتین متخصصتتان    شتتدند ازایتتن
 .داخلی زیاد شد

کمتتتگ پنتتتاه و همکتتتارانش بتتتا    5380رو در ستتتاط  ایتتتن از
 همکتتاری دو دانشتتگاه  تتنوتی شتتری  و تربیتتم متتدر  موفتت 

هتتایی از آن در  بتته ستتاخم ایتتن نتتوص و تتله شتتدند کتته نمونتته 
 (  آمده اسم21های )شک 

 

 
ساخته ساختمان تجاری  وصله تزریقی در قطعات پی -(25شکل )

 مسکونی سوپر فریم تبریز
 

ایتتن نتتوص و تتله در داختت  کشتتور دارای تأییدیتته فنتتی مرکتتز   
هتتای بتتا   باشتتد و بتترای ستتاختمان تحقیقتتات ستتاختمان متتی 

 11و یتا ارتدتتاص   51ری متوست  و تتتا توتداد طبقتات    پتذی  شتک  
 متر مجاز به اررا اسم 

 

 ها مقایسه انواع وصله
در ابتدا به مقایسه ارمتالی سته نتوص اتصتاط مکتانیکی، روشتی       

شتتتده و ستتت س مزایتتتای فنتتتی اتصتتتاط  و پوششتتتی پرداختتتته
شتود  مقایسته    مکانیکی نسبم بته اتصتاط پوششتی بررستی متی     

( آورده 5آیتتتم کلتتی در رتتدوط ) ایتتن ستته نتتوص و تتله در چنتتد
 شده اسم 

 ( مقایسه اقتصادی 3-1
ای وزن میلگردهتتا در االتتم پوششتتی در ستتاختمان     مقایستته

دهتتد کتته بتتا افتتزایش توتتداد طبقتتات،     مستتکونی نشتتان متتی 
اختتتال  بتتین اتصتتاط پوششتتی بتتا  یتتر پوششتتی بیشتتتر شتتده  
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هتتای بتتزرگ  استتم لتتذا استتتداده از و تتله پوششتتی در پتتروته  
  ]9[شود  ا ال  تو یه نمی

 
مقایسه اجمالی سه نوع اتصال مکانیکی، جوشی و  -(1جدول )

 ]3[پوششی
 انواص اتصارت آرماتور

ی  ایتم ها
 رد

 پوششی کوپلین  فوررین 

رعایم کیدیم فنی و رفتار  کم خو  عالی
 در مح  اتصاط

5 

 2 زمان  نص  و اررا زیاد کم کمترین

 زیاد ندارد ندارد
ااتماط کرمو شدن در 

 3 مح  اتصاط

 1 در یگ راستا  رار گرفتن ضوی  خو  عالی

اندازه یگ  فق  به بسیار کم
 کوپلین 

اندازه طوط و  به
وزن در مح  اتصاط اضافه وزن پوششی  1 

آرماتور با امکان استداده از  امکان ندارد دارد دارد
30از  بیشتر  طر  

0 

کمترین االم 
اندازه طوط  به کم ممکنه

 7 وزن اتصاط پوششی

کمترین االم 
 ممکنه

کمترین االم 
 ممکنه

شود بیشتر می  8 مقطع تیر در مح  اتصاط 

1اداک ر  Cm 10Cm 
تا  Cm 11بین  

531Cm 
 9 طوط اتصاط

 51 ضایوات آرماتور زیاد دارد ندارد ندارد

بدون نیاز به 
اتصاطعام    

نیاز به اتصارت 
 مکانیکی دارد

 81Cmادود 
 آرماتور نیاز دارد

 55 عام  سور اتصاط

ای تراکم  یرارفه بار خو  عالی  52 

به رااتی عبور 
کند می  

به رااتی عبور 
کند می  

سختی عبور  به
کند می  

های شن در  عبور دانه
 مح  اتصاط

53 

کم )توریه 
هزینهاز نظر  نسبتا زیاد زیاد ا تصادی(  51 

انتقاط نیرو از آرماتور بار  نامناس  مناس  عالی
 به پایین

51 

 

( مقایسه فنی اتصال مکانیکی نسبت به اتصال 3-2
 پوششی 

تر شدن ستازه بته دلیت  وزن نتاچیز اتصتاط مکتانیکی        سبگ -5
 نسبم به اتصاط پوششی  

تتتر شتتدن طتتوط اتصتتاط مکتتانیکی نستتبم بتته اتصتتاط   کوتتتاه-2
 پوششی 

طرااتتی بهینتته بتته دلیتت  کتتاهش وزن ستتازه و       امکتتان -3
 درنتیجه کاهش سطح مقاطع بتنی

آرایتش متتنظم آرماتورهتا و درنتیجتته ایجتاد فضتتای مناستت      -1
 ریزی مطلو  برای بتن

ایجتتتاد اتصتتتاط یک ارچتتته بتتتتن آرماتورهتتتا و درنتیجتتته     -1
یک ارچتته عمتت  نمتتودن آرمتتاتور در محتت  اتصتتاط بتته هنگتتار    

 لرزه زمیناعماط نیروهای ناشی از 

در امتتتداد هتتم  تترار گتترفتن آرماتورهتتا و درنتیجتته انتقتتاط    -0
 طور مستقیم نیرو به

افتتتزایش نستتتبم بتتتتن بتتته آرمتتتاتور و امکتتتان طرااتتتی   -7
  مقاطع بتنی  بهینه

رتتویی در متتواد اولیتته )آرمتتاتور( بتته دلیتت  کتتاهش     تترفه -8
 ضایوات

امکتتان استتتداده بتتدون محتتدودیم در هتتر مو ویتتم در       -9
 ونیسازه بت

ستتترعم ارتتترا و نصتتت  آرماتورهتتتا را بتتته خصتتتوص در   -51
رستتاند   متتی شتتده تیتتر و ستتتون را بتته اتتداک ر ستتبدهای بافتتته

 دهد  نیروی کارگری را در نص  آرماتورها کاهش می

بتته رهتتم اتتذ  آرماتورهتتای پوششتتی در محتت  اتصتتاط،   -55
 میزان مصر  آرماتور کاهش می بابد

داری اتصتتاط، ورتتود در اتصتتاط پوششتتی عامتت  ایجتتاد پایتت -52
بتن استم و در  تورت  تدمه دیتدن بتتن اتصتاط پوششتی از        

مکتتانیکی پایتتداری اتصتتاط  هتتم خواهتتد پاشتتید ولتتی در اتصتتاط
وابستگی به بتن نتدارد کته ایتن ویژگتی باعتث پایتداری بیشتتر        
ستتازه بتته هنگتتار  تتدمه دیتتدن بتتتن در ستتوانح طبیوتتی        

 شد  خواهد

از اتصتتارت،  کتتاهش نقتتش عوامتت  انستتانی در استتتداده    -53
هتای   بار رفتن کیدیتم اتصتاط و اطمینتان ختاطر رهتم پتروته      

 نیروگاه( -پ  - اسا  )سد

درروش پوششتتتی محتتتدودیم طتتتوط دهانتتته ارتتتزای     -51
بتته علتتم عتتدر پیوستتتگی کامتت  آرماتورهتتا و همینتتین   بتنتتی

تتر و ایجتاد مشتتکالتی    استتداده از آرماتورهتای ستایزهای بتتزرگ   
ریتزی ورتود دارد کته استتداده از اتصتارت بته علتم         رهم بتن
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پیوستتتگی بیشتتتر و امکتتان استتتداده از آرمتتاتور بتتا هتتر ستتایزی 
 دهند  این مشکالت را تا اد مطلوبی کاهش می

ادی بتته علتتم رلتتوگیری از پتترت ضتتایوات    تترفه ا تصتت -51
 ترین تکه با یمانده آرماتور و استداده از اتی کوچگ

ریتتزی مطلتتو  بتته دلیتت  رلتتوگیری از تتتراکم  امکتتان بتتتن -50
آرماتورهتتا کتته  بتت  از ایتتن روش یتتگ موضتت  اساستتی در      

 .آمد های بزرگ به شمار می پروته

 هتتایی کتته  امکتتان استتتداده از کتتوپلر مو ویتتم در محتت    -57
 .امکان چرخش آرماتور ورود ندارد

امکتتان استتتداده از کتتوپلر روشتتی ستتازه بتترای مقتتاطع      -58
فتوردی در اتصتاط ارتزای ستازه بته       -کام وزیم مقتاطع بتنتی   

  ] 1[یکدیگر 

 ای وصله آرماتورها از نگاه سازه  3-3

طتتتورکلی اتصتتتارت مکتتتانیکی و فوررینتتت  توانتتتایی و   بتتته
انتقتتاط نیتترو از ختتود نشتتان استتتحکار بیشتتتری را طتتی فراینتتد 

تترین مزیتم استتداده از ایتن      بته شتکلی کته مهتم     ].7[دهندمی
اتصتتارت اصتتوط اطمینتتان از انتقتتاط نیتترو در شتتبکه آرمتتاتور  

باشتتد کتته در  بتتدون وابستتتگی بتته وضتتویم و شتترای  بتتتن متتی
 ( آمده اسم 27( و )20شک  )

 
 ]19[ها در دو وصله مکانیکی و پوششی شکل ترک -(21شکل )

 

 
نمودار تن  و کرن  در دو وصله مکانیکی و  -(27شکل )

 ]19[پوششی

 تاریخچه تحقیقات 
روشتتتی بتتترای  V. Navaratnarajahتوستتت   5983در ستتتاط 

و له آرماتورها بته هتم ارائته شتد کته شتبیه بته روش تزریقتی         
استتم بتتا ایتتن تدتتاوت کتته بتته رتتای گتتروت از چستت  اپوکستتی 
استتتداده میشتتود یونتتی دو ستتر آرمتتاتور داختت  یتتگ  تتال      
فتتوردی  تترار میگیرنتتد و بوتتد چستت  اپوکستتی داختت  آن      

  ]25[شود تزری  می
 Steven Lدر دانشتتتگاه کتتتانزا  توستتت    2111در ستتتاط 

Mccabe      بتتتترای بررستتتتی عملکتتتترد و تتتتله مکتتتتانیکی
 تورت تیتر تحتم خمتش ختال  انجتار شتد         هایی بته  آزمایش

باشتد  که نشتاد دهنتده عملکترد مطلتو  ایتن نتوص  و تله متی        
]22[  

بتته بررستتی عملکتترد اتصتتارت   2113ایتتن محققیتت  در ستتاط  
مکتتانیکی در ستتازه هتتای بتنتتی در کشتتور نیوزلنتتد می ردازنتتد   

]23[  
چنتتد و همکتتارانش  R. Joseph Reetzتوستت   2111در ستتاط 

اتصتتاط تیتتر بتته ستتتون بطتتوری کتته تحتتم بارهتتای رفتتم و     
برگشتتتی مدصتت  پالستتتیگ در فا تتله ارتدتتاص متتوثر تیتتر از بتتر  

شتود متورد آزمتایش  ترار گرفتنتد      ستون، در تیتر تشتکی  متی   
( رزئیتتات ایتتن  آزمتتایش نشتتان داده شتتده  28کتته در شتتک  )

  ]21[اسم 

 
دستگاه آزمایشگاهی  اتصال تیر به ستون جهت   -(28) شکل

 آزمای  وصله آن
 

و در نهایم ایتن آزمایشتات نشتان داد کته اختالفتی بتین انحنتا        
پتذیری عضتو بتین االتم استتداده از      هتای شتک   و دیگر پارامتر

و تتله هتتای مکتتانیکی در ناایتته تشتتکی  مدصتت  پالستتتیگ و  
 بدون و له نیز ورود دارد 
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 Keith Lynn Cooglerتوستتت   2111همینتتتین دز ستتتاط 
یگ روش و تله آرماتورهتا متورد بررستی  ترار میگیترد کته در        
آن دو سر میلگترد در کنتار هتم داخت   تال   ترار میگیرنتد و        

ای کتته ماننتتد پتترس استتم بوستتیله دستتتگاه  ستت س متتی  گتتوه
مخصتتوص بتتا فشتتار بتتین دو میلگتترد رتتای میگیتترد و دو       

  ]58[کندمیلگرد را  د  می
R. El-Hacha  مقاومتتم  2111بتته همتتراه همکتتارانش در ستتاط

پیوستگی و طتوط مهتاری بترای پیوستتگی ارمتاتور بته بتتن در        
آرمتته متتورد و تتله آرماتورهتتا بتته روش پوششتتی در اعضتتا بتتتن 

  ]21[بررسی  رار دادند 

اتصتتاط   Antoine Nasr وCamille A. Issa 2110در ستتاط 
ر بدستم آوردن طتوط رتوش    روشی پهلو به پهلتو را بته منظتو   
دهنتد و در نهایتم طتوط رتوش     مناس  مورد مطالوه  ترار متی  

  ]20[کنند یگ و نیم برابر  طر آرماتور را پیشنهاد می
وهمکتتتارانش یتتتگ  Sooyong Parkتوستتت   2110در ستتتاط 

نتتوص  آزمتتایش  یتتر مختتر  بتترای  آزمتتایش و تتله آرمتتاتور هتتا 
هتتای ردشتتود کتته در آن میلگتتبتته روش روشتتی پیشتتنهاد متتی

مغناطیستتی بتتا  -و تتله ابتتتدا تحتتم یتتگ رریتتان الکتریکتتی   
فرکتتانس ختتاص  تترار میگیتترد و نمتتودار متتوج هرکتتدار بدستتم 

دهتد  آید که شتک  آن نمتودار کیدیتم رتوش را نشتان متی      می
]27[  

و همکتتارانش و تتله   Ling Jen Huaتوستت   2151در ستتاط 
هتتای  گیتترد کتته در آن نمونتتهتزریقتتی متتورد مطالوتته  تترار متتی

شتتده تحتتم کشتتش  آزمتتایش میشتتود و بتتا مقایستته     هستتاخت
نتتتای ، طتتوط و تتله بتتر استتا   طتتر استتمی آرمتتاتور پیشتتنهاد  

   ]28[گردد می
و همکتتتتارانش استتتتتداده از   Shahria Alam 2151ستتتتاط 

دار در تولیتتد متتوپلر هتتای پتتییس و پرچتتی   الیاتهتتای اافظتته
  ]29[دهند مورد بررسی  رار می

 تیرهتتای پتتذیری شتتک  5389براتولتتی و همکتتاران در ستتاط 

دهنتد    ترار متی   تحلیت   و و تله دار را متورد بررستی    آرمه بتن
 و مقتدار  و بتتن  فشتاری  رستند کته مقاومتم   و به این نتیجه می

 تیرهتای  پتذیری  شتک   روی تتورهی   ابت   اثتر  ختاموت،   طتر 

   ]7[دارند و له دار
متترادی شتتقا ی و همکتتارارش پتتارامتر هتتای     5395در ستتاط 

دهنتد کته در   تزریقتی را متورد مطالته  ترار متی     طراای و تله  
آن پتتارامتر هتتایی همیتتون  طتتر، ضتتخامم رتتداره  تتال ،      
رتتنس و طتتوط  تتال  و مشخصتتات شتتیمیایی و مکتتانیکی      
گتتروت و همینتتین طتترح مقطتتع داخلتتی  تتال  را بتته منظتتور  

 ]55[دهند  بهینه ترین طرح مورد بررسی  رار می
ادی آرمتتاتور و همکتتارانش توتتد Eliya Henin 2151در ستتاط 

بتته روش تزریقتتی بتتا مقاومتتم گتتروت و  طتتر  تتال  مختلتت  را 
دهنتد در نهایتم بتا مقایسته نتتای  آن      مورد  آزمایش  ترار متی  

بتته ایتتن نتیجتته میرستتند کتته طتتوط و تتله بتترای اینکتته و تتله  
 ادر به تحمت  مقاومتم کششتی متورد نیتاز باشتد بهتتر استم         

از لغتزش   برابر  طراستمی ارمتاتور باشتد و بترای رلتوگیری      50
آرماتورهتتا در داختت  گتتروت بهتتتر استتم لقتتی بتتین ارمتتاتور و   

 ]31[ ال  زیاد نباشد
و همکتتتاران نتتتوعی و تتتله  2151Ali A. Sayadiدر ستتتاط 

کننتتد کتته نتتتای  پییتتی را تحتتم خمتتش ختتال  آزمتتایش متتی
دهد ایتن نتوص و تله بته ازای یتگ طتوط ختاص از        آن نشان می

 ]35[و له عملکرد خوبی دارد

و همکتتتتارانش  Dac Phuong NGUYE 2151در ستتتتاط 
دهنتد کته   چهار نوص و له مکتانیکی را متورد مطالوته  ترار متی     

در سه نتوص آن طتوط درگیتری بتین آرمتاتور و کتوپلر متدتاوت        
اسم و نتوص چهتارر آن عتالوه بتر بیشتترین طتوط درگیتری بتا         

شتتود   نتتتای  نشتتان کتتوپلر نیتتز داختت  آن بتتا اپوکستتی پتتر متتی
رین عملکتترد و بوتتد از آن نتتوص دهتتد کتته نتتوص چهتتارر بهتتتمتتی

  ]32[باشدسور و س س دور و بود از آن نوص اوط می
و  Seyed Jamal Aldin Hosseini 2151در ستتتتتتاط 

همکارانش یگ نتوص و تله آرمتاتور مورفتی میشتود کته بستیار        
شبیه به و له تزریقتی استم بتا ایتن تدتاوت کته در ایتن روش        

استتتداده  بتته رتتای  تتال  فتتوردی از یتتگ دور پتتی  استت یراط  
  ]33[شودشده می
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Jen Hua Ling  دونتتوص و تتله بتته  2150و همکتتاران در ستتاط
دهتتد کتته نتتوص اوط آن روش تزریقتتی را متتورد مطالوتته  تترار متتی

ای و نتتتتوص دور آن دارای  تتتتال   دارای  تتتتال  استتتتتوانه 
شتتود کتته عملکتترد مخروطتتی استتم کتته در نهایتتم نتیجتته متتی

 ال  مخروطی یک اچته تتر و بهتتر از  تال  استتوانه ای استم       
  ]31[و ] 31[

 های مختلف در خصوص وصله آرماتورهانامهضوابط آیین

   IBC2006و  UBC97  نامه ( آیین5-1
، آرماتورهتتایی کتته UBC97نامتته  آیتتین 59259290مطتتاب  بنتتد 

تحتتم هتتای خمشتی و یتتا اعضتای متترزی دیتوار برشتتی     در  تا  
اثتتر نیروهتتای کششتتی و لنگتتر خمشتتی ناشتتی از زلزلتته  تترار    

کتارگیری و تله مکتانیکی مطتاب  بتا       تواننتد بتا بته    گیرد، می می
هتتای  و تتله گردنتتد )و تتله کامتت (  و تتله  59529519391 بنتتد

 شوند: بندی می مکانیکی به دو دسته تقسیم
 59529519391: و تتله مکتتانیکی مطتتاب  بتتا بنتتد 5و تتله تیتت، 
 ( 5921AbFyبا )و له کام  

، در هرکجتای  5خیتز )بتا خطتر کتم(      این و له در منطقته لترزه  
 1و  2،3خیتتز  توانتتد استتتداده شتتود  در منتتاط  لتترزه ستتازه متتی

استتتداده از ایتتن و تتله در نقتتاطی از ستتازه کتته انتظتتار رفتتتار    
هتتا ورتتود دارد تتتا فا تتله یتتگ برابتتر عمتت        یرخطتتی از آن

در داخت  گتره   مقطع از محت  تشتکی  مدصت  پالستتیگ و یتا      
 باشد  اتصاط مجاز نمی

: مقاومتم ایتن و تله در فشتار و یتا کشتش برابتر        2و له تیت،  
شتتدگی  مقاومتتم مشخصتته اتتد رتتاری  0/5اتتدا   دو مقتتدار 

مقاومتتتتم نهتتتتایی آرمتتتتاتور  91/1( و یتتتتا 590Fyآرمتتتتاتور )
(1991Fuدر نظتتر گرفتتته متتی )   شتتود  ایتتن و تتله در هرکجتتای

 ]30[ کاربرده شود  واند بهت ای می سازه و در هر منطقه لرزه
   ACI 318-2014نامه  آیین  5-2

هتتتایی بتتترای  محتتتدودیم ACI 318-2014نامتتته  در آیتتتین
 استداده از و له پوششی ورود دارد که عبارت اسم از:

ستته محتتدودیم کلتتی بتترای استتتداده از    5295192  در بنتتد 5
( بتترای  طتتر بتتاری  5و تتله پوششتتی تصتتریح کتترده استتم  )  

30mm ( گتتروه 2تتتوان از و تتله پوششتتی استتتداده کتترد )  نمتتی
تتوان بته وستیله و تله      ها را تحتم شترایطی ختاص متی     میلگرد

( فا تتتله میلگردهتتتایی کتتته در 3پوششتتتی، و تتتله نمتتتود و )
هتای پوششتی  یتر تماستی و تله       اعضای خمشی توس  و تله 

  شوند در رهم عرضی دارای محدودیم هستند  می
وششتتی در اتصتارت تیرهتا بتته     همینتین استتداده از و تله پ   2

در طتتولی موتتادط دو برابتتر ارتدتتاص مقطتتع از بتتر     هتتا، ستتتون
هتتتایی کتته امکتتتان تشتتتکی  مدصتتت    و در محتتت   گتتتاه تکیتته 

هتتا در اثتتر تغییتتر مکتتان رتتانبی  یرارستتتیگ  پالستتتیگ در آن
 باشد  ها ممنوص میمورود باشد مانند پای ستون   ا 

و تتله  ACI 318-2014نامتته  آیتتین 5295190  طبتت  بنتتد  3
هتای مکتانیکی )و تله      طوات کششتی فقت  بته وستیله و تله     

تتتوان از  مکتتانیکی استتتاندارد( و یتتا رتتوش مجتتاز استتم و نمتتی 
و تتله پوششتتی بتترای و تتله میلگردهتتا استتتداده نمتتود  کتته    
منظتتور از  طوتتات کششتتی در ایتتن بنتتد  طوتتاتی استتم کتته    

هتتا بتته اتتدی استتم کتته در کتت   مقتتدار نیتتروی کششتتی در آن
 گیرد ها در کشش  رار می آنسطح مقطع 

نامته   آیتین  25بنتدی  تورت گرفتته در فصت       بر اسا  تقستیم 
ACI 318-2014 ،و تتله  5، دو نتتوص و تتله تحتتم عنتتوان تیتت(

ای یتتا  )و تتله مکتتانیکی لتترزه  2مکتتانیکی استتتاندارد( و تیتت،  
تحکتتیم یافتتته( توریتت  شتتده استتم کتته د یقتتا مشتتابه تیتت     

شتتد کتته در  ستتمم بامتتی UBC97نامتته بنتتدی و تتله در آیتتین
 ( تشریح شد 5-1 بلی )

 ACI 318-2014هتتای مکتتانیکی در   ای و تتله ضتتواب  لتترزه 
استتتداده از و تتله مکتتانیکی را در   ACI 318-2014نامتته  آیتتین

هتای   هتای خمشتی مجتاز دانستته استم و محتدودیم       انواص  ا 
اعمتتالی بتترای و تتله پوششتتی را بتترای آن  ائتت  نشتتده استتم و 

هتتایی را اعمتتاط   محتتدودیم فقتت  بتترای  تتا  خمشتتی ویتتژه  
هتتا استتتداده از و تتله  نمتتوده استتم کتته طبتت  ایتتن محتتدودیم 

هتتای  یتتر   هتتا تغییتتر شتتک    در نقتتاطی کتته در آن  5تیتت، 
باشتتد  مطتتاب  بنتتد    رود، مجتتاز نمتتی  ارتجتتاعی انتظتتار متتی  

 5، و تتتله تیتتت،  ACI 318-2014نامتتته  آیتتتین 25959092
عمتت  برابتتر  2)و تتله مکتتانیکی استتتاندارد( نبایتتد در فا تتله   
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هتتای خمشتتی ویتتژه  مقطتتع از ورتته ستتتون و یتتا تیتتر در  تتا  
)و تتله  5عتتالوه استتتداده از و تتله تیتت،  کتتاربرده شتتود  بتته بتته

شتدگی و یتا    مکانیکی استتاندارد( در نقتاطی کته امکتان رتاری     
هتتای  یتتر ارتجتتاعی ورتتود دارد مجتتاز     ایجتتاد تغییتتر شتتک  

ی ا )و تله مکتانیکی لترزه    2ورتود، و تله تیت،     باشد  بااین نمی
توانتتد بتتدون هتتی  محتتدودیتی در کلیتته  یتتا تحکتتیم یافتتته( متتی

کتتاربرده شتتود  ایتتن ضتتواب  در خصتتوص      نقتتان ستتازه بتته  
هتای ویتژه    دیوارهای برشتی ویتژه، تیرهتای همبنتد و دیتافراگم     

 ]37[نیز  اب  کاربرد اسم  

طرح و اجرای "( مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، 5-3
   "آرمه های بتن ساختمان
ین نامتته ستته محتتدودیم کلتتی بتترای استتتداده از    در ایتتن آیتت 

و تتله پوششتتی تصتتریح شتتده استتم  التت ( بتترای  طتتر بتتاری   
mm30 تتتوان از و تتله پوششتتی استتتداده کتترد   ( گتتروه   نمتتی

تتتوان و تتله پوششتتی نمتتود و ج( فا تتله    هتتا را نمتتی  میلگتترد
میلگردهتتای و تتله شتتونده بتته وستتیله و تتله پوششتتی در       

  هستند  طوات خمشی دارای محدودیم 

و تتله مکتتانیکی در  طوتتات کششتتی در مبحتتث نهتتم مقتتررات  
مبحتتث نهتتم   )3-2-1-58-9(ملتتی ستتاختمان مطتتاب  بنتتد    

و تتله  طوتتات  5392مقتتررات ملتتی ستتاختمان ویتترایش ستتاط 
هتای مکتانیکی و یتا رتوش مجتاز       کششی فق  به وسیله و تله 

تتتوان از و تتله پوششتتی بتترای و تتله میلگردهتتا    استتم و نمتتی
 استداده نمود 

گردنتتد کتته مقتتدار   طوتتات کششتتی بتته  طوتتاتی اطتتالق متتی   
ها به اتدی استم کته کت  ستطح مقطتع        نیروی کششی در آن

گیتترد  ستتطح تتتنش کششتتی در    هتتا در کشتتش  تترار متتی   آن
آرماتورها به ادی استم کته آرماتورهتا بایتد بته  تورت کامت         
م ثر باشند و یتا اینکته پوشتش بتنتی انتدکی در تمتامی ورتود        

تتوان بته المتان پتای        بترای م تاط متی   عضو ورود داشته باشتد 
کننتتده بتتار بتته ستتازه    هتتای آویتتزان منتقتت   هتتا، کتتش   تتو 
گتتاهی فو تتانی و همینتتین بتته اعضتتای کششتتی ا تتلی در  تکیتته

 خرپاها اشاره کرد 

ای استتتداده از و تتله مکتتانیکی در مبحتتث نهتتم   ضتتواب  لتترزه 
استتتداده  ACI318مقتتررات ملتتی ستتاختمان مشتتابه آیتتین نامتته 

هتای خمشتی مجتاز دانستته      انیکی را در انتواص  تا   از و له مک
هتای اعمتالی بترای و تله پوششتی را بترای        اسم و محتدودیم 

آن  ائ  نشتده استم و فقت  بترای  تا  خمشتی ویتژه مطتاب          
  هتایی را اعمتاط نمتوده استم     ( محتدودیم 0-2-1-21-9بنتد ) 

]52[ 

   "آبا"نامه بتن ایران  ( آیین5-4
نامتته بتتتن ایتتران )آبتتا(  ینهتتا در آیتتضتتواب  مربتتون بتته و تتله 

مشتتابه بتته ضتتواب  منتتدرج در مبحتتث نهتتم مقتتررات ملتتی      
باشتتد، فقتت  در چنتتد متتورد تدتتاوت  متتی 5392ویتترایش ستتاط 

 باشد :ورود دارد که به شرح زیر می
هتتای و تتله در آبتتا * و تتله ترکیبتتی بتته عنتتوان یکتتی از روش 
 باشد  نمی 5392مطرح میشود در االی که در مبحث نهم 

هتتای  نامتته بتتتن ایتتران روش   آیتتین 3-1-2-8د * طبتت  بنتت 
  اند از: های روشی عبارت متداوط برای و له

 نوک خمیری به اتصاط روشی نوک -ال 
اتصتتاط روشتتی ذوبتتی بتتا الکتتترود )رتتوش بتتا  تتو          - 

 الکتریکی( 

نتتوک خمیتتری فقتت  در شتترای      بتته اتصتتاط روشتتی نتتوک  
ای و در  تتورتی مجتتاز استتم کتته  طتتر میلگردهتتا از    کارخانتته

متتر   میلتی  51متر برای فوردهای گترر نتورد شتده یتا      میلی 51
شتده کمتتر نباشتد و نستبم ستطح       برای فوردهای سرد ا تالح 

تجتاوز نکنتد  در اتالی     1/5مقطع دو میلگترد و تله شتونده از    
 شودها مطرح نمیاین روش 5392حث نهم در مبکه 

* در مبحتتث نهتتم در محاستتبات از مقاومتتم کتتاهش یافتتته     
( استتتداده میشتتود بتته همتتین ختتاطر مقتتدار مقاومتتم  fydبتتتن )

استتم در  fyd*5917متتورد انتظتتار بتترای و تتله آرماتورهتتا برابتتر  
استم البتته بتا تورته بته رابطته        fy*5921االی که در آبا برابتر  

(fyd=0.85*fy ) 13[ این دو مقدار موادط هم میباشند[ 
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هتتای خمشتتی ویتتژه  مقطتتع از ورتته ستتتون و یتتا تیتتر در  تتا  
)و تتله  5عتتالوه استتتداده از و تتله تیتت،  کتتاربرده شتتود  بتته بتته
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توانتتد بتتدون هتتی  محتتدودیتی در کلیتته  یتتا تحکتتیم یافتتته( متتی
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 ]37[نیز  اب  کاربرد اسم  

طرح و اجرای "( مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، 5-3
   "آرمه های بتن ساختمان
ین نامتته ستته محتتدودیم کلتتی بتترای استتتداده از    در ایتتن آیتت 
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و تتله مکتتانیکی در  طوتتات کششتتی در مبحتتث نهتتم مقتتررات  
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گیتترد  ستتطح تتتنش کششتتی در    هتتا در کشتتش  تترار متتی   آن
آرماتورها به ادی استم کته آرماتورهتا بایتد بته  تورت کامت         
م ثر باشند و یتا اینکته پوشتش بتنتی انتدکی در تمتامی ورتود        

تتوان بته المتان پتای        بترای م تاط متی   عضو ورود داشته باشتد 
کننتتده بتتار بتته ستتازه    هتتای آویتتزان منتقتت   هتتا، کتتش   تتو 
گتتاهی فو تتانی و همینتتین بتته اعضتتای کششتتی ا تتلی در  تکیتته

 خرپاها اشاره کرد 

ای استتتداده از و تتله مکتتانیکی در مبحتتث نهتتم   ضتتواب  لتترزه 
استتتداده  ACI318مقتتررات ملتتی ستتاختمان مشتتابه آیتتین نامتته 

هتای خمشتی مجتاز دانستته      انیکی را در انتواص  تا   از و له مک
هتای اعمتالی بترای و تله پوششتی را بترای        اسم و محتدودیم 

آن  ائ  نشتده استم و فقت  بترای  تا  خمشتی ویتژه مطتاب          
  هتایی را اعمتاط نمتوده استم     ( محتدودیم 0-2-1-21-9بنتد ) 
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مشتتابه بتته ضتتواب  منتتدرج در مبحتتث نهتتم مقتتررات ملتتی      
باشتتد، فقتت  در چنتتد متتورد تدتتاوت  متتی 5392ویتترایش ستتاط 

 باشد :ورود دارد که به شرح زیر می
هتتای و تتله در آبتتا * و تتله ترکیبتتی بتته عنتتوان یکتتی از روش 
 باشد  نمی 5392مطرح میشود در االی که در مبحث نهم 

هتتای  نامتته بتتتن ایتتران روش   آیتتین 3-1-2-8د * طبتت  بنتت 
  اند از: های روشی عبارت متداوط برای و له

 نوک خمیری به اتصاط روشی نوک -ال 
اتصتتاط روشتتی ذوبتتی بتتا الکتتترود )رتتوش بتتا  تتو          - 

 الکتریکی( 

نتتوک خمیتتری فقتت  در شتترای      بتته اتصتتاط روشتتی نتتوک  
ای و در  تتورتی مجتتاز استتم کتته  طتتر میلگردهتتا از    کارخانتته

متتر   میلتی  51متر برای فوردهای گترر نتورد شتده یتا      میلی 51
شتده کمتتر نباشتد و نستبم ستطح       برای فوردهای سرد ا تالح 

تجتاوز نکنتد  در اتالی     1/5مقطع دو میلگترد و تله شتونده از    
 شودها مطرح نمیاین روش 5392حث نهم در مبکه 

* در مبحتتث نهتتم در محاستتبات از مقاومتتم کتتاهش یافتتته     
( استتتداده میشتتود بتته همتتین ختتاطر مقتتدار مقاومتتم  fydبتتتن )

استتم در  fyd*5917متتورد انتظتتار بتترای و تتله آرماتورهتتا برابتتر  
استم البتته بتا تورته بته رابطته        fy*5921االی که در آبا برابتر  
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 گیری  نتیجه

 521و تتله آرماتورهتتا بایتتد از نظتتر  مقاومتتم  تتادر بتته تحمتت   
پتذیری   در د مقاومتم تستلیم میلگردهتا باشتد و از نظتر شتک       

رفتار شبیه بته رفتتار میلگترد بتدون و تله داشتته باشتد تتا در         
 کشش رفتار ترد نداشته باشد   

آرماتورهتتا عتتالوه بتتر و تتله    هتتای زیتتادی بتترای و تتله  روش
هتتای روشتتی، اتکتتایی، مکتتانیکی،   پوششتتی ورتتود دارد  روش 

دار، پرچتتی و تزریقتتی ازرملتته پرکتتاربردترین   ترکیبتتی، بستتم 
هتتا، انتقتتاط تتتنش مستتتق  هتتا هستتتند  در ایتتن روشایتتن روش
همتین علتم در ستازه پایتداری بیشتتری بته       باشد بته از بتن می

 طبیوی دارد هنگار  دمه دیدن بتن در سوانح 
هتتای و تتله آرماتورهتتا دارای مزایتتا و موتتایبی  هرکتتدار از روش

همتتین منظتتور در انتختتا  نتتوص و تتله آرمتتاتور در  هستتتند  بتته
آرمتته بایتتد پارامترهتتای مختلدتتی ماننتتد متتوارد  هتتر ستتازه بتتتن

فنتتی، توریتته ا تصتتادی، ستترعم ارتترا، ایمنتتی و     درنظتتر      
 گرفته شود 

هتتای نتتوین بیشتتتر  رهتتا بتته روشاز نظتتر ا تصتتادی و تتله آرماتو
برای آرمتاتور بتا  طرهتای زیتاد کتاربرد دارد  در  طرهتای زیتاد        
طوط مهاری آرمتاتور و وزن وااتد طتوط زیتاد استم بته همتین        
علتتم و تتله پوششتتی عتتالوه بتتر عملکتترد نتتامطلو  توریتته     
ا تصادی هم ندارد  بترای و تله آرماتورهتا بتا  طتر خیلتی کتم        

آرمته  ترار نگیترد    ز اعضتای بتتن  اگتر و تله در ناایته بحرانتی ا    
و تتله پوششتتی میتوانتتد توریتته ا تصتتادی داشتتته باشتتد البتتته  
تاکید میگتردد بتا تورته بته عملکترد نتامطلو  و تله پوششتی         

آرمتته و در  تتورت انتختتا  روش پوششتتی، اهمیتتم عضتتو بتتتن 
 مح   رار گیری و له، در نظر گرفته شود 

تتترین نتتوص آن رتتوش خمیتتری    روش روشتتی کتته متتتداوط  
-باشتتد دارای ستترعم ارتترای مناستتبی متتی  وررینتت ( متتی)ف

بتته علتتم عتتدر امکتتان  باشتتد  امتتا  روش روشتتی )فوررینتت (  
گیتتتری پارامترهتتتای فیزیکتتتی و مکتتتانیکی و دخالتتتم   انتتتدازه

عوامتتت  متوتتتدد در انجتتتار روشتتتکاری و همینتتتین تجمیتتتع 
آرت، کنتتترط  و ماشتتین خطاهتتای متوتتدد انستتانی، محیطتتی   
مشتتکلی استتم کتته همتتین  کیدیتتم ایتتن روش بتترای نتتا ر کتتار

 دهد علم  ابلیم اعتماد به این روش را کمی کاهش می

دار ا تتطکاک بتتین آرمتتاتور و در و تتله اتکتتایی و و تتله بستتم 
ای نیستم کته کشتش متوردنظر را تحمت  کنتد        انتدازه   ال  بته 

بتتته همتتتین دلیتتت  و تتتله اتکتتتایی بتتترای انتقتتتاط تتتتنش در 
  میلگردهتتایی کتته فقتت  تحتتم فشتتار هستتتند کتتاربرد دارد     

دار فقتتت  در اتکتتتایی و بستتتم  همینتتتین استتتتداده از و تتتله
   .باشد آرمه با خاموت بسته مجاز میاعضای بتن

شتتود و دارای و تتله پرچتتی یتتگ روش ستتاده محستتو  متتی   
باشتد امتا ایتن روش طتی تحقیقتات      سرعم ارترای بتاریی متی   

انجار شتده توست  محققتین مختلت  عملکترد خیلتی مطلتوبی        
 ندارد وبرگشتی تحم بارهای رفم

تتتترین کتتتاربرد و تتتله تزریقتتتی در اتصتتتاط  طوتتتات    مهتتتم
باشتد  بترای ایتن کتار، طتوط      ساخته به  تورت دررتا متی    پیش

کوتتتاهی از میلگتترد بتتته  تتورت انتظتتتار از داختت   طوتتتات     
آیتتد و در کارگتتاه بتتا  تترار دادن آن در ستتاخته بیتترون متتی پتتیش

شتتود  و یتتا میتتتوان بجتتای  داختت  استتتوانه گتتروت تزریتت  متتی 
ط کوتتتاهی از آرمتتاتور بتته  تتورت انتظتتار از  طتتع    آنکتته طتتو 

ستاخته بیترون بیایتد نیتز، استتوانه ) تال ( داخت   طوته          پیش
ستاخته  ترار گیترد و در کارگتاه بترای اتصتاط  طوتات بته          پیش

هم دیگتر میلگترد داخت  استتوانه  ترار گیترد و تزریت  گتروت         
 انجار شود   

وه بنتا  ستازی و توست   هتای ترکیبتی در مقتاور    کاربرد ا لی و له
بته هتر دلیلتی طتوط مهتاری      هتایی کته   باشد یونی در پروته می

بایتتد میلگتترد در محتت   بتترای انتظتتار رعایتتم نشتتده باشتتد و   
و نیاز بته و تله بته ستر آرمتاتور مورتود در االتم         و   گردد

انتظار باشد کته در ایتن متوارد مومتور از و تله یتگ ستر رزوه        
 گردد  یشود استداده مکه نوعی و له ترکیبی محسو  می

 تقدیر و تشکر 
 یاهتت مقالتته برگرفتتته از مطالوتتات کتابخانتته نیتتبختتش اعظتتم ا

 و راه، مستتکن قتتاتینظتتر مرکتتز تحق ریتتز یطتترح پژوهشتت گیتت
 ی تتدردان تشتتکر و میتتنها ستتندگانیلتتذا نو باشتتدیم یشهرستتاز

و  یهمکتتار از نیمرکتتز دارنتتد  همینتت   نیتتا نیرا از مستت ول
 ا تتغر یعلتت مهنتتد  ینقطتته نظتترات ارزشتتمند رنتتا  آ تتا  

  شودیم یتشکر و  دردان یبهبهان یطاهر
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 یبتن یسازه ها یزمان خچهیتار زیآنال

 شتابنگاشتها یساز اسیبا مق 
 
 

 
 

 
 
 
 

 دهیچک
 نیمختلف ارائه گردد و اثر استفاده از ا هایدوگانه رکورد زلزله سازیاسیجهت مق دیجد یپژوهش تالش شده است تا روش نیدر ا

کهه   ی. روشردیقرار گ یمورد بررس یزمان خچهیتار لیتحل جیدر نتا یبتن یقابها ایبر رفتار لرزه گرید یبا روشها سهیروش در مقا
 دو براسهاس  هها اصالح شتابنگاشت رد،گییمورد بحث قرار م یزمان خچهیتار لیت انجام تحلجه هاشتابنگاشت سازیاسیجهت مق

نمودن رکورد زلزله اسیجهت مق زیزمان ن اسیمق بی(، از ضرPGA) یعموم اسیمق بیاست که در آن، عالوه بر ضر اسیمق بضری
 .ردیقرار گ یابیو ارز سهیمورد مقا ،یبتن یپاسخ قابها کاهش زانیروش در م نیاثر کاربرد ا قیطر نبدی تا شد خواهد استفاده ها

 یساز اسیمق ،یسازه بتن ،یزمان خچهیکلیدی: شتابنگاشت، تار های واژه

 

 مقدمه -1
هههت شش ازجملههر شهاههمتد ولههقاهس وردههتت بههاشت الت   تاهه   

حههنز   (1تههنات  ههر شهاههمتد هههتد تتشچه ههر زوههت   وهه تحلدهه 
فابت سهه   بههر شش   مههت وحلههناد فابت سهه  کاهه  اههق  حابههت  
زوههدب  م رههنش ا  اههتي  ههت هدهه  هههاش هههق    ههت شه  ش ههل  

( حههنز  زوههت    بههر  ههنش شا ت مههت  ههر   2اههن ق( ه شش هه  وهه 
 ههت لب شاو ههر حابههت  زوههدب کاهه  اههق   ههر شه  ش ههل      

[.  ههقچب تاتدهه  بههر ورههتشچا 1ا ههق( ااههتش   مههنش وحههقهش بههاش 
تتشچه ههر زوههت   ا لهههتط اههق   سههتش   ه   ههنش اههلتط هد هه  

چک نا هه   ههر  ههتا چههت يههتچدب وردههتت اههق  چههت تههنا    ا لههقاچ   
 م رنش ا  اهتي  ها هده  ههاش فا چ هق ا  اهتي هد ه   تههق          

ه 1اهنش    ر تتشچه هر زوهت   هاي ه  اههتفر چهت از ت بت هلر وه        
[. جم  ا لههتط چهن   تاه  و ت ه   و مهناس  ها  هتز تشد        2

ا ت ه  تتبدههق  خ ههاش  ههدز از يتشاولاههتد  هاز     هت هده  يت ه   

  ق   صت ح اهتدعل
  تز  -اشاق شالر عماات بتشا تت
 هاحق  ج    تش   زاش ا الو شا ش ت 

اههق  ا هه . همت  ن ههر بههر يههدز از اچههب  دههتت اههق  شش تحلدهه  
حابههت   هههت  ايتچههر يتشاولاهههتد تتشچه ههر زوههت    الت   تاهه  

ه وههق  زوههتت و  اههب اههقت  ههت     PGA  PGVاههقچق وت  ههق  
اههن ق بههر  تچههق اچههب    هدهه  يت ههخ هااحهه  ا لهههتط وهه     

 [. 3هاش اصالش  منش  هت شا  ن دلر هد الت   تا 
هههت  دهه  شش  ههاه  شه  حههنز    توههرشه   کههتش شفلههر شش  چههدب 

 دههاش. عههقش وردههتت اچههب شه   ههر ورتهوهه  ه زوههت   يههااش وهه 
 هههل  اه دههر ه شه ههق زهاس  هههل   ههتز  ه  ههن   ههتب  بههر     

اههنش   سههل   شاشش. اوههت ششعههدب حههتس ز   ههر  هها  ت حههتش  وهه 
ابت سهه  شبنششهههت اچههب شه  وردههتت  يت لدهه  تحددهها وحلههناد ف

 متچههق. شش تشههاچئ وسهه لر شا  قااههلر ه از اکهها  ت صههاف را وهه  
هههت وههوبنش  تچههق   هه  بههر  ههااد تحلدهه  شچ ههتودک   ههتز      

ههت   تچهق  هر ا لههتط شبنششههت  ت هقاش        تا ل تش  از شبهنشش ز   هر  
شبنششهههتد ونشش دههتز ه  ههن  شه  وردههتت  ههتزد شبنششهههت      

 [. 3تنجم  هچژ   منش 
يهژههز تهال  اهق  ا ه       اچهب   ه  وهوبنش  شش   تتنجر  هر و ت 

- هتزد الت   تاه   تت شش ا لقا ا هنا  شهاهمتد وهلله  وردهتت    

هههت شش تحلدهه  تتشچه ههر زوههت   وههنشش اشزچههت   يههااش  دههاش ه     
 ههتزد شه ت ههر شبههنشش   هه ر شهاهه  جقچههق جمهه  وردههتت  

ههتد وهللهه  اشاگهر  هاشش ه اکهها ا هل تش  از اچهب شه   هها      ز   هر 
 زوهت     ل ه  شش  لهتچت تحلده  تتشچه هر     اد يت مهتد شفلهتش  هاز   

يااش دهههاش. شهاههه  بهههر جمههه   ه  اش ههه  وهههنشش تحلدههه 
هههت جمهه  ا جههتل تحلدهه  تتشچه ههر   ههتزد الت   تاهه  وردههتت

 دههاش  اصههالش  زوههت    شش اچههب ورت ههر وههنشش  حهه  يههااش وهه    
هههت  اا ههتت شه هههاچ  وردههتت ا هه  بههر شش  ت   الت   تاهه 

هههاچ  وردههتت  (  ازPGAعههاله   هها هههاچ  وردههتت عمههنو    
هههت ا ههل تش  زوههتت  دهه  جمهه  وردههتت  مههنشت شبههنشش ز   ههر  

 ناهههق اههق تههت  ههقچب هاچههب اکهها بههتش اش اچههب شه  شش ودهه ات  
بههتهز يت ههخ يت مههتد  ل هه   وههنشش ورتچسههر ه اشزچههت   يههااش     

  داش.
 شچ هتودک   تحلده   از حتصه    لهتچت   هنشت  ورتچسهر   هااد يت ه   

 ههمب  ا ه   ازل هد ه    تحلده   شهاهمتد   هت  زوهت    تتشچه هر 

 رها   وهنشش  ز   هر  شبنششههتد  اصهالش   هتزد   سها   هر   وردهتت 
 شهاهمتد  ههت ز   هر  شبهنشش   هتزد وردهتت   هاشش. جمه    ايهقال 

ا هه  بههر شش اچههب ورت ههر  ههر  دههتت   مههت  اههق  اشاگههر وهلل هه 
ياشا لهههر ه تهههتکدا اچهههب عمههه  شش تحلدههه  تتشچه هههر زوهههت   

  ت لمت متد يتط  مش   ل    اش    ناهق اق.  
تههنات  ههر اههاش زچهها  دههتت اصههل  تحردههب حتههها شا وهه  اهههقا 
  منش:

  ز   هر    اا ها  يت مهتد  مشه   ل ه  شش    يت هخ  اشزچهت   بهتهز
ههههت شش تحلدههه   هههتزد الت   تاههه شش اکههها اصهههالش وردهههتت

 تتشچه ر زوت  
    هههت شش تحلدهه  تتشچه ههر  اشزچههت   اکهها اصههالش الت   تاهه

ط زوههت    ههر بمههن شه هههاچ  وردههتت زوههتت ه حههقاب ا اههلت  
 هتد  ل  .اد  تز زودب شش  مانش يت خ  از 

 و تحلیل قابهای بتنی مورد مطالعه  طراحی-2
 ا لتتدک   تحلیل-2-1

شش اچههب يههژههز شه  ههتز   ل هه   ههت  دسههل  يههتط  مشهه       
وق سههتزد اههق  ه وههنشش  اش هه    8ه  5ولن ههو ه  ههت هارههت   

ههت تدهد شش  رها  افلهر     ا هق بهر يهالت تمهتو   هتز      يااش  افلهر 
ههت شش  ( اشاگهر اهق  ا ه .  هت ل ت   هتز      1بهر شش اهک     اق  
  هقد   ها  دله  زچهتش يهااش شااهلر  ها اچهب         اد  ت يم رو  رر

ه  IIه زوههدب  ههن   A=0.35ا ههتت اههلتط وا ههتد هههاش  اا هها  
ا لهههتط اههق  ا هه . ورتهوهه    I=1هههاچ  اهمدهه   ههت لمتت 

شش  رهههها  افلههههر اههههق  ه   Kg/cm2 252فشههههتشد  ههههلب  
 تاه ق. اشت هت  هارهت     وه   AIIIز  هن   ودل اشهتد وهقس اهق  ا  
تههت  4هههت  دهه   ههدب ولهها ه هههنس شهت ههر 3/2شش وق سههتزچمت  اا هها 

ولا ولحدا  نش  ه  هتش وهاش  ه  هتش ز هق  هارهت  ه  هتش ز هق          5/5
شش  رهها  Kg/m2 152ه  222  482 ههتل   هها (  لاتدهه   اا هها   

اد وهق مت از  هن  يهتط  مشه       افلر اق  ا  .  دسهل   هتز   
ه  Bه هههاچ   تزتههتط  Tهههت ن ههو  ههنش  ه ياچههنش  ههتز  ل هه  ول

 (  وق  ا  . 1 2 شچ ا يتشاولاهت شش جقهس 
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هههت شش ازجملههر شهاههمتد ولههقاهس وردههتت بههاشت الت   تاهه   

حههنز   (1تههنات  ههر شهاههمتد هههتد تتشچه ههر زوههت   وهه تحلدهه 
فابت سهه   بههر شش   مههت وحلههناد فابت سهه  کاهه  اههق  حابههت  
زوههدب  م رههنش ا  اههتي  ههت هدهه  هههاش هههق    ههت شه  ش ههل  

( حههنز  زوههت    بههر  ههنش شا ت مههت  ههر   2اههن ق( ه شش هه  وهه 
 ههت لب شاو ههر حابههت  زوههدب کاهه  اههق   ههر شه  ش ههل      

[.  ههقچب تاتدهه  بههر ورههتشچا 1ا ههق( ااههتش   مههنش وحههقهش بههاش 
تتشچه ههر زوههت   ا لهههتط اههق   سههتش   ه   ههنش اههلتط هد هه  

چک نا هه   ههر  ههتا چههت يههتچدب وردههتت اههق  چههت تههنا    ا لههقاچ   
 م رنش ا  اهتي  ها هده  ههاش فا چ هق ا  اهتي هد ه   تههق          

ه 1اهنش    ر تتشچه هر زوهت   هاي ه  اههتفر چهت از ت بت هلر وه        
[. جم  ا لههتط چهن   تاه  و ت ه   و مهناس  ها  هتز تشد        2

ا ت ه  تتبدههق  خ ههاش  ههدز از يتشاولاههتد  هاز     هت هده  يت ه   

  ق   صت ح اهتدعل
  تز  -اشاق شالر عماات بتشا تت
 هاحق  ج    تش   زاش ا الو شا ش ت 

اههق  ا هه . همت  ن ههر بههر يههدز از اچههب  دههتت اههق  شش تحلدهه  
حابههت   هههت  ايتچههر يتشاولاهههتد تتشچه ههر زوههت    الت   تاهه  

ه وههق  زوههتت و  اههب اههقت  ههت     PGA  PGVاههقچق وت  ههق  
اههن ق بههر  تچههق اچههب    هدهه  يت ههخ هااحهه  ا لهههتط وهه     

 [. 3هاش اصالش  منش  هت شا  ن دلر هد الت   تا 
هههت  دهه  شش  ههاه  شه  حههنز    توههرشه   کههتش شفلههر شش  چههدب 

 دههاش. عههقش وردههتت اچههب شه   ههر ورتهوهه  ه زوههت   يههااش وهه 
 هههل  اه دههر ه شه ههق زهاس  هههل   ههتز  ه  ههن   ههتب  بههر     

اههنش   سههل   شاشش. اوههت ششعههدب حههتس ز   ههر  هها  ت حههتش  وهه 
ابت سهه  شبنششهههت اچههب شه  وردههتت  يت لدهه  تحددهها وحلههناد ف

 متچههق. شش تشههاچئ وسهه لر شا  قااههلر ه از اکهها  ت صههاف را وهه  
هههت وههوبنش  تچههق   هه  بههر  ههااد تحلدهه  شچ ههتودک   ههتز      

ههت   تچهق  هر ا لههتط شبنششههت  ت هقاش        تا ل تش  از شبهنشش ز   هر  
شبنششهههتد ونشش دههتز ه  ههن  شه  وردههتت  ههتزد شبنششهههت      

 [. 3تنجم  هچژ   منش 
يهژههز تهال  اهق  ا ه       اچهب   ه  وهوبنش  شش   تتنجر  هر و ت 

- هتزد الت   تاه   تت شش ا لقا ا هنا  شهاهمتد وهلله  وردهتت    

هههت شش تحلدهه  تتشچه ههر زوههت   وههنشش اشزچههت   يههااش  دههاش ه     
 ههتزد شه ت ههر شبههنشش   هه ر شهاهه  جقچههق جمهه  وردههتت  

ههتد وهللهه  اشاگهر  هاشش ه اکهها ا هل تش  از اچهب شه   هها      ز   هر 
 زوهت     ل ه  شش  لهتچت تحلده  تتشچه هر     اد يت مهتد شفلهتش  هاز   

يااش دهههاش. شهاههه  بهههر جمههه   ه  اش ههه  وهههنشش تحلدههه 
هههت جمهه  ا جههتل تحلدهه  تتشچه ههر   ههتزد الت   تاهه  وردههتت

 دههاش  اصههالش  زوههت    شش اچههب ورت ههر وههنشش  حهه  يههااش وهه    
هههت  اا ههتت شه هههاچ  وردههتت ا هه  بههر شش  ت   الت   تاهه 

هههاچ  وردههتت  (  ازPGAعههاله   هها هههاچ  وردههتت عمههنو    
هههت ا ههل تش  زوههتت  دهه  جمهه  وردههتت  مههنشت شبههنشش ز   ههر  

 ناهههق اههق تههت  ههقچب هاچههب اکهها بههتش اش اچههب شه  شش ودهه ات  
بههتهز يت ههخ يت مههتد  ل هه   وههنشش ورتچسههر ه اشزچههت   يههااش     

  داش.
 شچ هتودک   تحلده   از حتصه    لهتچت   هنشت  ورتچسهر   هااد يت ه   

 ههمب  ا ه   ازل هد ه    تحلده   شهاهمتد   هت  زوهت    تتشچه هر 

 رها   وهنشش  ز   هر  شبنششههتد  اصهالش   هتزد   سها   هر   وردهتت 
 شهاهمتد  ههت ز   هر  شبهنشش   هتزد وردهتت   هاشش. جمه    ايهقال 

ا هه  بههر شش اچههب ورت ههر  ههر  دههتت   مههت  اههق  اشاگههر وهلل هه 
ياشا لهههر ه تهههتکدا اچهههب عمههه  شش تحلدههه  تتشچه هههر زوهههت   

  ت لمت متد يتط  مش   ل    اش    ناهق اق.  
تههنات  ههر اههاش زچهها  دههتت اصههل  تحردههب حتههها شا وهه  اهههقا 
  منش:

  ز   هر    اا ها  يت مهتد  مشه   ل ه  شش    يت هخ  اشزچهت   بهتهز
ههههت شش تحلدههه   هههتزد الت   تاههه شش اکههها اصهههالش وردهههتت

 تتشچه ر زوت  
    هههت شش تحلدهه  تتشچه ههر  اشزچههت   اکهها اصههالش الت   تاهه

ط زوههت    ههر بمههن شه هههاچ  وردههتت زوههتت ه حههقاب ا اههلت  
 هتد  ل  .اد  تز زودب شش  مانش يت خ  از 

 و تحلیل قابهای بتنی مورد مطالعه  طراحی-2
 ا لتتدک   تحلیل-2-1

شش اچههب يههژههز شه  ههتز   ل هه   ههت  دسههل  يههتط  مشهه       
وق سههتزد اههق  ه وههنشش  اش هه    8ه  5ولن ههو ه  ههت هارههت   

ههت تدهد شش  رها  افلهر     ا هق بهر يهالت تمهتو   هتز      يااش  افلهر 
ههت شش  ( اشاگهر اهق  ا ه .  هت ل ت   هتز      1بهر شش اهک     اق  
  هقد   ها  دله  زچهتش يهااش شااهلر  ها اچهب         اد  ت يم رو  رر

ه  IIه زوههدب  ههن   A=0.35ا ههتت اههلتط وا ههتد هههاش  اا هها  
ا لهههتط اههق  ا هه . ورتهوهه    I=1هههاچ  اهمدهه   ههت لمتت 

شش  رهههها  افلههههر اههههق  ه   Kg/cm2 252فشههههتشد  ههههلب  
 تاه ق. اشت هت  هارهت     وه   AIIIز  هن   ودل اشهتد وهقس اهق  ا  
تههت  4هههت  دهه   ههدب ولهها ه هههنس شهت ههر 3/2شش وق سههتزچمت  اا هها 

ولا ولحدا  نش  ه  هتش وهاش  ه  هتش ز هق  هارهت  ه  هتش ز هق          5/5
شش  رهها  Kg/m2 152ه  222  482 ههتل   هها (  لاتدهه   اا هها   

اد وهق مت از  هن  يهتط  مشه       افلر اق  ا  .  دسهل   هتز   
ه  Bه هههاچ   تزتههتط  Tهههت ن ههو  ههنش  ه ياچههنش  ههتز  ل هه  ول

 (  وق  ا  . 1 2 شچ ا يتشاولاهت شش جقهس 
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 دل شدههای مپالن سازه-1شکل

 
 های تحلیل شدهای سازهمشخصات لرزه-1جدول

 Cضریب زلزله  Rضریب رفتار  Bضریب بازتاب  (secپریود ) (mارتفاع ) تعداد طبقات
5 16 0.56 2.31 7 0.1159 
8 25.6 0.796 1.83 7 0.0917 

 
هههتچ  بههر  هچههااچز  ههنل شش  ههتز    2822و ههت ب ا ههلت قاشش  

کت دهر  تاهق   دههاهد اهالي   دهه  هاشش     7/2ياچهنش   مهت  دشههلا از   
اههنش.  ههر همههدب علهه   ههااد اعمههتس  دههاهد اههالي   تاهه  وهه 

اعمههتس اههق  ا هه . يت هه   بهها    UBC94 دههاهد ز   ههر هاههب  
ا هق بهر  دهاهد اهالي      اد اعمهتس اهق   ا   بر ولحداههت   ن هر  

 2822وحت ههار اههق  تن ههو  ههال افهه اش و ههت ب ا ههلت قاشش      
 8ه  5هچههااچز  ههنل اعمههتس اههنش.  ههقچب تاتدهه  شه  ههتز       

هارر وق سهتزد ه هااحه  اهق  تهت ورهتهن  مد هر   مهت و هت ب         
(  ههااد تداهههت ه  ههلن متد هارههت  ت دههدب  اشچههق     2جههقهس 
 ا  . 

 

  

 هارر وقس اق  8 ط( تز   هارر وقس اق  5 ا  ( تز   
 سازه های مدل شده-2شکل

  

 های مدلسازی شدهمقاطع تیر و ستون سازه مشخصات -2جدول

 
 

 تحلیل تاریخچه زمانی )دینامیکی( خطی-2-2
ت هقاشد الت   تاه  کاهه  اهق  چههت    شش اچهب شه    هتز  تحهه    

اههنش. الت   تاههلمت  تچههق ههه    ههتزد اههق  تحلدهه  وهه  اههادر
زا    ش هتد  ردها ز   هر  فتصهلر       گ  هت  هتزهبتش مشهمر  هاز     

ا ت ههه  ه بهههت نت ز   هههر تهههت  هههت ل ت   هچژ دمهههتد زوهههدب 
هههتد   افهه   ههنش  ه  ههتز تشد   مههت    تکلههن دک  ه  ههن  اچههر  

   ههر حههقاب ا  دهه   احسهه  وههنشش  ههت هدهه  هههاش چههت هدهه  ز 
تتودب انش. وهق  زوهتت حابه  اهقچق زوهدب شش الت   تاهلمت       

 اا ها زوهتت ت هتهط اصهل       3کت دهر  چهت    12 تچسل  حهقاي   اا ها   
 تز   هابهقال  دشهلا ا ه    تاهق. وهق  زوهتت حابه  اهقچق         

تههنات از شهاههمتد و لاهها وت  ههق  زوههدب شش الت   تاههلمت شا وهه  
ش.  داهههههت ه شه  تنزچهههن تجم ههه  ا ههها د  ت دهههدب  مهههن    

-تحددااههکلمت شش اچههب شه    ههت فههاا شفلههتش اشتجههتع  ت دههدب  

انش. تحلد   هتز  وه ر   هت اع هتد ورهتهل جهت ا  وسهلر         و 
شش شه جمهه  اصههل  شا ودلههنات  وههنش  شه  ههقد شش شه شا ههلتد 
-وسههلر  ا جههتل شاش  شش یدااچ وههنش   ههتز   تچههق  وههنش   ههر 

   قد تحلد   اشش.
سههازی روشهههای مقیههاس انتخههاب شتابنگاشههتها و-2-3

 آنها در تحلیل دینامیکی خطی
همت  نشبههر  بهها اههق  يت ههخ   ت د هههتد تتشچه ههر زوههت         

ا هق    شق   ر هچژ دمهتد الت   تاهلمتد وهنشش ا هل تش  ها سهلر     
هههت  ههر ا ههلال  زچههتشد ه تحددههاا  ج گهه  شش اچههب الت   تاهه 

اههنش. چکهه  از وسههتگ  ومهه  وههاتاو  ههت  شش يت هههمت و جهها وهه 

هههتد و ت هه  ا هه .  تتشچه ههر يت ههخ  ا لهههتط ز   ههر    ههت د  
هههتچ  الت   تاههلمتد وههنشش ا ههل تش   تچسههل  ول لههب  ههر ز   ههر

 تاهه ق بههر شاشاد هچژ دمههتد    ش ههت  فتصههلر از  سهه  وحهها  ه 
اههااچو  ههت  وحهه ( وشههت ر  ههت اههااچو ز   ههر هههاش شش وحهه   

 هاز  اهتو  شه ون  هر افره  ه چهن ون  هر يهتگ          تا ق. ها زودب
شش   ت د هههتد شچ ههتودک   ههر   ههقد  تچسههل  ههها شه ا هه  بههر 

ون  ههر افرهه  ز   ههر هم وههتت  ههر شهاهه  بههر شش يسههم    ههق    
تنهدئ شاش   ناهق اهق   هر  هتز  هاشش اهن ق. شش اچهب و ت  هر        

زهج الت   تاههه  هاي ههه  جمههه  ا جهههتل شيدهههب   ت د ههههتد 7
 تتشچه ر يت خ     ا لهتط اق ق.  

 سازی شتابنگاشتهاروشهای همپایه-2-4
 2822 هههااد تحلدههه  شچ هههتودک  و هههت ب تنصهههدر ا هههلت قاشش 

هچههااچز  ههنل از ه هه  زهج الت   تاهه  ا ههل تش  اههق  ا هه .  
هم  ههدب جمهه  هم تچههر  مههنشت از  ههر شه  زچهها ا ههل تش      

  اشچق  ا  :
 ) ویرایش سوم(2022سازی استاندارد روش همپایه-2-4-1

وههوبنش  الت   تاههلمتد وههنشش ا ههل تش  جمهه    اا ههتت و ت هه 
 جههتل تحلدلمههتد شچ ههتودک    هه  شش اچههب يههژههز  ههر اههاش  ا

(  مهههنشاش زهج 3 تاههه ق. شش اشاوهههر شش اهههک  ( وههه 3جهههقهس 
الت   تاههلمتد وههنشش ا ههل تش   دهه   مههتچز شاش  اههق  ا هه .    

 Seismosignalافهه اش يههر از ا لهههتط الت   تاههلمت  تن ههو  ههال
( 4% ودااچه   ق ه   وهق  بهر شش اهک       5هد  يت هخ   مهت  هت    

 ر از هد متد وحت ار اق   شتت شاش  اق  ا  .چن  من 
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 دل شدههای مپالن سازه-1شکل

 
 های تحلیل شدهای سازهمشخصات لرزه-1جدول

 Cضریب زلزله  Rضریب رفتار  Bضریب بازتاب  (secپریود ) (mارتفاع ) تعداد طبقات
5 16 0.56 2.31 7 0.1159 
8 25.6 0.796 1.83 7 0.0917 

 
هههتچ  بههر  هچههااچز  ههنل شش  ههتز    2822و ههت ب ا ههلت قاشش  

کت دهر  تاهق   دههاهد اهالي   دهه  هاشش     7/2ياچهنش   مهت  دشههلا از   
اههنش.  ههر همههدب علهه   ههااد اعمههتس  دههاهد اههالي   تاهه  وهه 

اعمههتس اههق  ا هه . يت هه   بهها    UBC94 دههاهد ز   ههر هاههب  
ا هق بهر  دهاهد اهالي      اد اعمهتس اهق   ا   بر ولحداههت   ن هر  

 2822وحت ههار اههق  تن ههو  ههال افهه اش و ههت ب ا ههلت قاشش      
 8ه  5هچههااچز  ههنل اعمههتس اههنش.  ههقچب تاتدهه  شه  ههتز       

هارر وق سهتزد ه هااحه  اهق  تهت ورهتهن  مد هر   مهت و هت ب         
(  ههااد تداهههت ه  ههلن متد هارههت  ت دههدب  اشچههق     2جههقهس 
 ا  . 

 

  

 هارر وقس اق  8 ط( تز   هارر وقس اق  5 ا  ( تز   
 سازه های مدل شده-2شکل

  

 های مدلسازی شدهمقاطع تیر و ستون سازه مشخصات -2جدول

 
 

 تحلیل تاریخچه زمانی )دینامیکی( خطی-2-2
ت هقاشد الت   تاه  کاهه  اهق  چههت    شش اچهب شه    هتز  تحهه    

اههنش. الت   تاههلمت  تچههق ههه    ههتزد اههق  تحلدهه  وهه  اههادر
زا    ش هتد  ردها ز   هر  فتصهلر       گ  هت  هتزهبتش مشهمر  هاز     

ا ت ههه  ه بهههت نت ز   هههر تهههت  هههت ل ت   هچژ دمهههتد زوهههدب 
هههتد   افهه   ههنش  ه  ههتز تشد   مههت    تکلههن دک  ه  ههن  اچههر  

   ههر حههقاب ا  دهه   احسهه  وههنشش  ههت هدهه  هههاش چههت هدهه  ز 
تتودب انش. وهق  زوهتت حابه  اهقچق زوهدب شش الت   تاهلمت       

 اا ها زوهتت ت هتهط اصهل       3کت دهر  چهت    12 تچسل  حهقاي   اا ها   
 تز   هابهقال  دشهلا ا ه    تاهق. وهق  زوهتت حابه  اهقچق         

تههنات از شهاههمتد و لاهها وت  ههق  زوههدب شش الت   تاههلمت شا وهه  
ش.  داهههههت ه شه  تنزچهههن تجم ههه  ا ههها د  ت دهههدب  مهههن    

-تحددااههکلمت شش اچههب شه    ههت فههاا شفلههتش اشتجههتع  ت دههدب  

انش. تحلد   هتز  وه ر   هت اع هتد ورهتهل جهت ا  وسهلر         و 
شش شه جمهه  اصههل  شا ودلههنات  وههنش  شه  ههقد شش شه شا ههلتد 
-وسههلر  ا جههتل شاش  شش یدااچ وههنش   ههتز   تچههق  وههنش   ههر 

   قد تحلد   اشش.
سههازی روشهههای مقیههاس انتخههاب شتابنگاشههتها و-2-3

 آنها در تحلیل دینامیکی خطی
همت  نشبههر  بهها اههق  يت ههخ   ت د هههتد تتشچه ههر زوههت         

ا هق    شق   ر هچژ دمهتد الت   تاهلمتد وهنشش ا هل تش  ها سهلر     
هههت  ههر ا ههلال  زچههتشد ه تحددههاا  ج گهه  شش اچههب الت   تاهه 

اههنش. چکهه  از وسههتگ  ومهه  وههاتاو  ههت  شش يت هههمت و جهها وهه 

هههتد و ت هه  ا هه .  تتشچه ههر يت ههخ  ا لهههتط ز   ههر    ههت د  
هههتچ  الت   تاههلمتد وههنشش ا ههل تش   تچسههل  ول لههب  ههر ز   ههر

 تاهه ق بههر شاشاد هچژ دمههتد    ش ههت  فتصههلر از  سهه  وحهها  ه 
اههااچو  ههت  وحهه ( وشههت ر  ههت اههااچو ز   ههر هههاش شش وحهه   

 هاز  اهتو  شه ون  هر افره  ه چهن ون  هر يهتگ          تا ق. ها زودب
شش   ت د هههتد شچ ههتودک   ههر   ههقد  تچسههل  ههها شه ا هه  بههر 

ون  ههر افرهه  ز   ههر هم وههتت  ههر شهاهه  بههر شش يسههم    ههق    
تنهدئ شاش   ناهق اهق   هر  هتز  هاشش اهن ق. شش اچهب و ت  هر        

زهج الت   تاههه  هاي ههه  جمههه  ا جهههتل شيدهههب   ت د ههههتد 7
 تتشچه ر يت خ     ا لهتط اق ق.  

 سازی شتابنگاشتهاروشهای همپایه-2-4
 2822 هههااد تحلدههه  شچ هههتودک  و هههت ب تنصهههدر ا هههلت قاشش 

هچههااچز  ههنل از ه هه  زهج الت   تاهه  ا ههل تش  اههق  ا هه .  
هم  ههدب جمهه  هم تچههر  مههنشت از  ههر شه  زچهها ا ههل تش      

  اشچق  ا  :
 ) ویرایش سوم(2022سازی استاندارد روش همپایه-2-4-1

وههوبنش  الت   تاههلمتد وههنشش ا ههل تش  جمهه    اا ههتت و ت هه 
 جههتل تحلدلمههتد شچ ههتودک    هه  شش اچههب يههژههز  ههر اههاش  ا

(  مهههنشاش زهج 3 تاههه ق. شش اشاوهههر شش اهههک  ( وههه 3جهههقهس 
الت   تاههلمتد وههنشش ا ههل تش   دهه   مههتچز شاش  اههق  ا هه .    

 Seismosignalافهه اش يههر از ا لهههتط الت   تاههلمت  تن ههو  ههال
( 4% ودااچه   ق ه   وهق  بهر شش اهک       5هد  يت هخ   مهت  هت    

 ر از هد متد وحت ار اق   شتت شاش  اق  ا  .چن  من 
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 مشخصات شتابنگاشتهای استفاده شده -3جدول

 (secوق  زوتت   الت   تا 
PGA (g) 

 Xون  ر Yون  ر 
Parkfield 30.32 0.357 0.272 

Avaj 32.46 0.431 0.494 
Chalan 32.48 0.347 0.431 
Tabas 23.8 0.406 0.327 

Northridge 39.98 0.514 0.568 
Kooshk 32.28 0.394 0.328 

Italy 32.74 0.342 0.333 
 

د ههههها زهج الت   تاهههه  و ههههت ب  اچب تاتدهههه   ههههاق هههه
چههن هدهه    SRSS هچههااچز  ههنل(  ههر شه  2822ا ههلت قاشش

تابداههه  هاحهههق حتصههه  اهههقبر از هد مهههتد  ق ههه   وهههق  
 دهاد ا جهتل  اشچهق. شش واحلهر   هق و هت ب ا هلت قاشش        ولن و
 هچههااچز  ههنل( ولن ههو  ق هه   وههق   ههت حتصل ههاط    2822

اههلتط وا ههتد هههاش ورتچسههر اههق. شش    1.3هدهه   تزتههتط شش  
 7 وههق  ا هه  بههر ولن ههو هد مههتد يت ههخ  ASCE توههر  چههدب

 تچهههق حهههقاب ا  1.5Tتهههت  0.2Tحهههقهش  الت   تاههه  شش و

 اا هها حتصل ههاط هدهه   تزتههتط شش اههلتط   1.3%  دشههلا از 12
 هچههااچز  ههنل(  2822 توههر وا ههتد هههاش  تاههق بههر شش  چههدب 

ورههقاشد  ههااد  ت شش  رهها  افلههر  شههق  ه ت مههت  ههر  ههتا  ههنشت  
چب تاتدهه  اصههالحت   ههق ورههقاش ولن ههو  سهه ق  اههق  ا هه . 

(  مههنشاش حتصهه   شههتت شاش  اههق  5فهني ا جههتل اههق. شش اههک   
 هچههااچز  ههنل(  2822ا هه .  ههقچب تاتدهه  و ههت ب ا ههلتش قاشش 

هههاچ  وردههتت  ههااد الت   تاههلمتد اه دههر وحت ههار  اشچههق.   
 (  وق  ا  .4هاچ  وردت متد  ق    وق  شش جقهس 

 
 2022مقادیر ضریب مقیاس برای شتابنگاشتها مطابق روش  -4ل جدو

Italy Koshk Northridge Tabas Chalan Avaj Parkfield Seismograph 

1.50 4.26 0.72 1.45 1.10 1.43 2.00 Scale Factor 

 
و   هچااچز  نل( 2022سازی ترکیبی )ترکیب مقیاس-2-4-2

 سازی دوگانه(مقیاس
چکههه  شچ ههها از شهاهههمتد وحت هههار ههههاچ  وردهههتت  هههااد  

 تاههق. شش اچههب شه  ا لههقا   الت   تاههلمت شه  تابداهه  وهه   
زوههتت الت   تاههلمت  اوههتاچ  اههق    هه ر شش هههاچ  وردههتت  

اههن ق  شش واحلههر   ههق از الت   تاههلمتد    زوههتت هههاط وهه   
 2822جقچهق هده   افلهر اهق  ه شش اشاوهر همت  هق ا هلت قاشش        

 هچههااچز  ههنل(  ههت ورتچسههر ولن ههو هد مههت  ههت ورههقاش هههاچ   
اههنش.  تومههتد وههنشش وردههتت  ههااد الت   تاههلمت وحت ههار وهه 
 ا ل تش  شش اچب شه   ر ااش زچا و   تاق.

  ر و رنش  اوتاچ  باشت   متPGA ترسد  هد مت  ا -1

: atpTالت   تاههلمت از هدهه  يت ههخ     atpTوحت ههار ورههقاش  -2
 ش ق(و  1وق  زوت   بر هد  يت خ شه تش   ر ورقاش 

  ت  ونشش  را (B)هد   تزتتط  atpT ق    هششت -3
  ق ههه   هششت ههههاچ  وردهههتت زوهههتت هاهههب شا  هههر     -4

( ) ( .)/t atp Mean atp accelSF T T 
اعمتس هاچ  وردهتت زوهتت  هر وحهنش زوهتت الت   تاهلمتد       -5

  اوتاچ  اق 
6-SRSS ه ودت  دب  داد 
ورتچسهر  ههت هده   تزتههتط شش وحههقهش  وهنشش  رهها ه وحت ههار    -7

 هاچ  وردتت
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 زوج شتابنگاشتهای مورد استفاده جهت انجام تحلیل دینامیکی-3شکل

 
 

  

 نمودار متوسط طیفهای پاسخ و استاندارد اصالح شده-5شکل یک نمونه طیف شتابنگاشت محاسبه شده-4شکل
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 زوج شتابنگاشتهای مورد استفاده جهت انجام تحلیل دینامیکی-3شکل
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 سازی ترکیبیشتابنگاشتها مطابق روش مقیاسمقادیر ضریب مقیاس  -5جدول

Seismograpgh 
Parkfield Avaj Chalan Tabas Northridge Koshk Italy 

x y x y x y x y x y x y x Y 

Tatp 0.5 0.6 0.6 0.5 1 0.9 0.7 0.7 1 1.2 0.2 0.4 1 1 

SFt 0.26 0.28 0.28 0.23 0.48 0.44 0.36 0.36 0.50 0.63 0.11 0.20 0.50 0.50 

 
 ههقچب تاتدهه  يههر از وحت ههار هههااچ  وههوبنش   مههت شا  ههر      

ه ورتچسههر  SRSSالت   تاههلمت هاشش بههاش  ه يههر از عملدههت    
ورههتشچا ودههت  دب  ههت هدهه  هههاش ا ههلت قاشش  ورههتشچا هههاچ      

ا ههق. وحت ههار اههق 2 ( 6وردههتت الت   تاههلمت  ههر اههاش جههقهس 

يهههر از وحت هههار ههههاچ  وردت هههمت  اچهههب ههههااچ   هههر      
هههت تحهه  الت   تاههلمتد  الت   تاههلمت اعمههتس اههق  ه  ههتز   

ا هق. ورهتشچا   وردتت اهق  وهنشش تحلده  شچ هتودک  يهااش  افلهر      
 اق  ا  . داههتد وحت ار اق  شش اشاور  هشش  

 
 مقادیر ضریب مقیاس برای شتابنگاشتها مطابق روش ترکیبی -6جدول

Italy Koshk Northridge Tabas Chalan Avaj Parkfield Seismograph 

1.26 0.88 1.65 1.20 1.50 0.95 1.01 Scale Factor 

 
 سازی دوگانهمقیاس-2-4-3

 تاهق  هه  وحهنش اهلتط     شش اچب شه  بر چهن شه  جقچهق وه    
اههن ق. وحههنش اههلتط   ههتزد وهه ه ههه  وحههنش زوههتت وردههتت 

 اا ههتت اههق  هن هه ا الت   تاههلمت ه وحههنش زوههتت همت  ههق   
اهن ق. اچهب    هتزد وه   وردهتت  atpTشه  يا   اا تت ههاچ   

 تاههق   ههااد  بههر چههن شه  بههتش اشد وم ق هه  وهه     شه  
 تاههق.  ههتزد ه تسههمد  شش اوهها وحت ههات  شچ ههتودک  وهه  ههتش 

 ههتزد شه ت ههر از ورت ههر وههتشتد    ههااد ا ههل تش  از شه  وردههتت
 ههت ع ههنات   ههت د  بتش اشهههتد وم ق هه  عملهه  جمهه  هههقاچ    

 هاز   هااد تحلده  تتشچه هر      تزد شه ت ر حابه  زوهدب  هم تچر
 [.  6-4 نات واجن ا ل تش  اق  ا   یدا       

 تتنجههر  ههر اچ کههر يتشاولاهههتچ  از يادهه   ههن   سهه   فتصههلر تههت  
وابهه  ز   ههر   ههن   ههت ل ت     ش ههتد ز   ههر ه... از وههناششد      
هسهههل ق بهههر  ههها شهد  داهههههتد ز   هههر هاشش   ههها  هههتز      
تتکدا واش ق    نش بله  اچهب شه  چهن شه  عمهنو   هنش  بهر       

ز   هر  هت هها  هن  الت   تاهل  يت ه          ااد ا هنا   هت ل تهمتد  

 ههتزد شه ت ههر بههر شش ورت ههر  ا ههل تش  ا هه . شش شه  وردههتت 
ههتچ  بهر  ها شهد  سهلمتد  اوهتس ات هتي       وتشتد    وق   از ز   هر 

افلههتش  ه  ههت ل ت   ههتز  از  ههن   هه     ههنش   ا ههل تش  اههق    
 ههتزد شه ت ههر ا هه . يههر از تنهههدحت  فههني   حههن  وردههتت  

 [:8ه7 تاق  شاش زچا و  ونش   تل  ر  تل 
 ههت هههق    اوههتاچ  اههقت   PGAترسههد  الت   تاههلمت  هها   -1
   مت
 الت   تالمت از هد  يت خ   مت   atpTوحت ار ورقاش  -2
 ههت  وههنشش  رهها   (B)هدهه   تزتههتط   atpT ق هه   هششت  -3

 هاب شا  ر   لر اق  شش  تا
  ق    هششت هاچ  وردتت زوتت -4
اعمههتس بههاشت هههاچ  وردههتت زوههتت  ههر وحههنش زوههتت        -5

 الت   تالمتد  اوت د   اق 

وحت ار اق  هن ه ا هها الت   تاه   ت بمهن  هال افه اش         -6
Seismosignal) 

 
 نمودار شتابنگاشت مقیاس شده و نشده مولفه افقی زلزله چاالن-6شکل

 
 سازی دوگانهمقادیر ضرایب مورد نیاز شتابنگاشتها مطابق روش مقیاس-7جدول

  Housner Intensity Tatp SFa SFt 

Parkfield x 0.47 0.51 2.13 0.26 
y 0.512 0.55 1.95 0.28 

Avaj x 0.589 0.55 1.70 0.28 
y 0.415 0.45 2.41 0.23 

Chalan x 1.76 0.95 0.57 0.48 
y 1.14 0.88 0.88 0.44 

Tabas x 0.75 0.71 1.33 0.36 
y 1.06 0.72 0.94 0.36 

Northridge x 1.84 0.98 0.54 0.50 
y 2.29 1.23 0.44 0.63 

Koshk x 0.184 0.22 5.43 0.11 
y 0.184 0.35 5.43 0.20 

Italy x 1.22 0.99 0.82 0.50 
y 1.65 0.98 0.61 0.50 

 
ودهههت  دب  هههافلب از اهههق  هن ههه اهت هاهههب شا  هههر      -7

./a Mean AccelSF HI HI 
 وحت ار هاچ  وردتت اق     -8
وردهههتت اهههق   هههر وحهههنش اهههلتط     اعمهههتس ههههاچ    -9

 الت   تالمتد وردتت اق   ر هاچ  وردتت زوتت
12- SRSS داده ودت  دب  
ورتچسهههر  هههت هدههه   تزتهههتط شش وحهههقهش  وهههنشش  رههها ه  -11

 وحت ار هاچ  وردتت

(  دهه  6(  وههق  ا هه . شش اههک   7هههااچ  وههوبنش شش جههقهس  
 ههتزد شه ت ههر  ههااد الت   تاهه  ز   ههر   چههن  من ههر وردههتت 

 شاگر اق  ا  .متات ا
 ههقچب تاتدهه  يههر از وحت ههار هههااچ  وههوبنش   مههت شا  ههر      

ه  SRSSالت   تاهههلمت اعمهههتس بهههاش  ه يهههر از عملدهههت      
ورتچسههر ورههتشچا ودههت  دب   ههت هدهه  هههاش ا ههلت قاشش  ورههتشچا   

( وحت ههار 8هههاچ  وردههتت الت   تاههلمت  ههر اههاش جههقهس    
 اق ق.  

 
 سازی دوگانهمقادیر ضریب مقیاس برای شتابنگاشتها مطابق روش مقیاس -0جدول

Italy Koshk Northridge Tabas Chalan Avaj Parkfield Seismograph 

2.09 3.21 1.76 2.13 1.99 2.24 1.66 Scale Factor 
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 سازی ترکیبیشتابنگاشتها مطابق روش مقیاسمقادیر ضریب مقیاس  -5جدول

Seismograpgh 
Parkfield Avaj Chalan Tabas Northridge Koshk Italy 

x y x y x y x y x y x y x Y 

Tatp 0.5 0.6 0.6 0.5 1 0.9 0.7 0.7 1 1.2 0.2 0.4 1 1 

SFt 0.26 0.28 0.28 0.23 0.48 0.44 0.36 0.36 0.50 0.63 0.11 0.20 0.50 0.50 

 
 ههقچب تاتدهه  يههر از وحت ههار هههااچ  وههوبنش   مههت شا  ههر      

ه ورتچسههر  SRSSالت   تاههلمت هاشش بههاش  ه يههر از عملدههت    
ورههتشچا ودههت  دب  ههت هدهه  هههاش ا ههلت قاشش  ورههتشچا هههاچ      

ا ههق. وحت ههار اههق 2 ( 6وردههتت الت   تاههلمت  ههر اههاش جههقهس 

يهههر از وحت هههار ههههاچ  وردت هههمت  اچهههب ههههااچ   هههر      
هههت تحهه  الت   تاههلمتد  الت   تاههلمت اعمههتس اههق  ه  ههتز   

ا هق. ورهتشچا   وردتت اهق  وهنشش تحلده  شچ هتودک  يهااش  افلهر      
 اق  ا  . داههتد وحت ار اق  شش اشاور  هشش  

 
 مقادیر ضریب مقیاس برای شتابنگاشتها مطابق روش ترکیبی -6جدول

Italy Koshk Northridge Tabas Chalan Avaj Parkfield Seismograph 

1.26 0.88 1.65 1.20 1.50 0.95 1.01 Scale Factor 

 
 سازی دوگانهمقیاس-2-4-3

 تاهق  هه  وحهنش اهلتط     شش اچب شه  بر چهن شه  جقچهق وه    
اههن ق. وحههنش اههلتط   ههتزد وهه ه ههه  وحههنش زوههتت وردههتت 

 اا ههتت اههق  هن هه ا الت   تاههلمت ه وحههنش زوههتت همت  ههق   
اهن ق. اچهب    هتزد وه   وردهتت  atpTشه  يا   اا تت ههاچ   

 تاههق   ههااد  بههر چههن شه  بههتش اشد وم ق هه  وهه     شه  
 تاههق.  ههتزد ه تسههمد  شش اوهها وحت ههات  شچ ههتودک  وهه  ههتش 

 ههتزد شه ت ههر از ورت ههر وههتشتد    ههااد ا ههل تش  از شه  وردههتت
 ههت ع ههنات   ههت د  بتش اشهههتد وم ق هه  عملهه  جمهه  هههقاچ    

 هاز   هااد تحلده  تتشچه هر      تزد شه ت ر حابه  زوهدب  هم تچر
 [.  6-4 نات واجن ا ل تش  اق  ا   یدا       

 تتنجههر  ههر اچ کههر يتشاولاهههتچ  از يادهه   ههن   سهه   فتصههلر تههت  
وابهه  ز   ههر   ههن   ههت ل ت     ش ههتد ز   ههر ه... از وههناششد      
هسهههل ق بهههر  ههها شهد  داهههههتد ز   هههر هاشش   ههها  هههتز      
تتکدا واش ق    نش بله  اچهب شه  چهن شه  عمهنو   هنش  بهر       

ز   هر  هت هها  هن  الت   تاهل  يت ه          ااد ا هنا   هت ل تهمتد  

 ههتزد شه ت ههر بههر شش ورت ههر  ا ههل تش  ا هه . شش شه  وردههتت 
ههتچ  بهر  ها شهد  سهلمتد  اوهتس ات هتي       وتشتد    وق   از ز   هر 

افلههتش  ه  ههت ل ت   ههتز  از  ههن   هه     ههنش   ا ههل تش  اههق    
 ههتزد شه ت ههر ا هه . يههر از تنهههدحت  فههني   حههن  وردههتت  

 [:8ه7 تاق  شاش زچا و  ونش   تل  ر  تل 
 ههت هههق    اوههتاچ  اههقت   PGAترسههد  الت   تاههلمت  هها   -1
   مت
 الت   تالمت از هد  يت خ   مت   atpTوحت ار ورقاش  -2
 ههت  وههنشش  رهها   (B)هدهه   تزتههتط   atpT ق هه   هششت  -3

 هاب شا  ر   لر اق  شش  تا
  ق    هششت هاچ  وردتت زوتت -4
اعمههتس بههاشت هههاچ  وردههتت زوههتت  ههر وحههنش زوههتت        -5

 الت   تالمتد  اوت د   اق 

وحت ار اق  هن ه ا هها الت   تاه   ت بمهن  هال افه اش         -6
Seismosignal) 

 
 نمودار شتابنگاشت مقیاس شده و نشده مولفه افقی زلزله چاالن-6شکل

 
 سازی دوگانهمقادیر ضرایب مورد نیاز شتابنگاشتها مطابق روش مقیاس-7جدول

  Housner Intensity Tatp SFa SFt 

Parkfield x 0.47 0.51 2.13 0.26 
y 0.512 0.55 1.95 0.28 

Avaj x 0.589 0.55 1.70 0.28 
y 0.415 0.45 2.41 0.23 

Chalan x 1.76 0.95 0.57 0.48 
y 1.14 0.88 0.88 0.44 

Tabas x 0.75 0.71 1.33 0.36 
y 1.06 0.72 0.94 0.36 

Northridge x 1.84 0.98 0.54 0.50 
y 2.29 1.23 0.44 0.63 

Koshk x 0.184 0.22 5.43 0.11 
y 0.184 0.35 5.43 0.20 

Italy x 1.22 0.99 0.82 0.50 
y 1.65 0.98 0.61 0.50 

 
ودهههت  دب  هههافلب از اهههق  هن ههه اهت هاهههب شا  هههر      -7

./a Mean AccelSF HI HI 
 وحت ار هاچ  وردتت اق     -8
وردهههتت اهههق   هههر وحهههنش اهههلتط     اعمهههتس ههههاچ    -9

 الت   تالمتد وردتت اق   ر هاچ  وردتت زوتت
12- SRSS داده ودت  دب  
ورتچسهههر  هههت هدههه   تزتهههتط شش وحهههقهش  وهههنشش  رههها ه  -11

 وحت ار هاچ  وردتت

(  دهه  6(  وههق  ا هه . شش اههک   7هههااچ  وههوبنش شش جههقهس  
 ههتزد شه ت ههر  ههااد الت   تاهه  ز   ههر   چههن  من ههر وردههتت 

 شاگر اق  ا  .متات ا
 ههقچب تاتدهه  يههر از وحت ههار هههااچ  وههوبنش   مههت شا  ههر      

ه  SRSSالت   تاهههلمت اعمهههتس بهههاش  ه يهههر از عملدهههت      
ورتچسههر ورههتشچا ودههت  دب   ههت هدهه  هههاش ا ههلت قاشش  ورههتشچا   

( وحت ههار 8هههاچ  وردههتت الت   تاههلمت  ههر اههاش جههقهس    
 اق ق.  

 
 سازی دوگانهمقادیر ضریب مقیاس برای شتابنگاشتها مطابق روش مقیاس -0جدول

Italy Koshk Northridge Tabas Chalan Avaj Parkfield Seismograph 

2.09 3.21 1.76 2.13 1.99 2.24 1.66 Scale Factor 
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وهوبنش وحت هار    حتس بر تمتو  ههاچ  وردت همت  هر  هر شه     
اههق ق  شش اشاوههر اچههب هههااچ   ههر الت   تاههلمت اعمههتس اههق  ه  

هت  تحه  تحلده  شچ هتودک  يهااش  افل هق. شش اشاوهر  لهتچت         تز 
تحلدلمت  هشش  اهق  ا ه .  هااد ورتچسهر شهاهمت ورهتشچا  داهههت        
ه جت جتچدمت از ياده   ها  هارهت      ها  يهد ز  تحدداوکهتت       

ا هههق. از   جتچدکهههر شش اهههق  ه ششچ ههه  هارهههت  ه ... ورتچسهههر
 وههق  ا هه  بههر  لههتچت       هچههااچز  ههنل(  2822ا ههلت قاشش 

هههاط اههن ق   I/Rحتصهه  از تحلدهه  شچ ههتودک   تچههق شش عههقش  
هههاط  142857/2عههقش   هوا  لههتچت  ههتل حتصههلر از تحلدلمههت شش 
 ا ق.اق  ه   ر شش  منشاشهت  هشش  اق 

 نتایج تحلیلها در قابهای بتنی-3
 بقاتمقایسه برش ط-3-1

الت   تاههه  ا هههل تش  اهههق    7از   جتچدکهههر شش تحلدلمهههت از  
ورههتشچا ولن ههو     هچههااچز  ههنل(  2822و ههت ب ا ههلت قاشش 

 داههههت ه تحدداوکت مههت ههه  الت   تاههلمتد وهللهه    ههااد ههها  
هارر وحت هار اهق  ه    هنات ورهتشچا  اهجه  شش  رها  افلهر        
اههق  ا هه . از   جتچدکههر ون  ههر  هها  شش شه جمهه    ههنش       

اههنش   ههوا  ههااد ورتچسههر ا لههقا  ههر ت  ههر  ههتز  هاشش وهه هم وههت
شه ون  ههر  هها  تاههقچ   ههر چههن  هها  بلهه  اههق   SRSSشه  

( 7ا ههق. شش اههک   ه شش  منشاشهههت وههنشش ا ههل تش  يههااش  افلههر   
ههتد وق سهتزد اهق  اشاگهر اهق       ورتشچا  ا  هارهت  شش  هتز   

 ا  . 
 

   
 طبقه0سازه                                            طبقه                     5سازه 

 ها با روشهای مختلفمقایسه برش طبقات در سازه-7شکل
 

تهنات ششچتفه  بهر شش هها  هر       ت ورتچسهر  منشاشههتد فهني وه     
ز حت هه  ا ههلتتدک   شه  شچ ههتودک   ورههتشچا  هها   دشههلا ا   

هههتد وههقس اههق  وهه ر     تاههق. از   جتچدکههر يههالت  ههتز   وهه 
ولهها ا هه   و ههت ب    35.2وداتاههق ه حههقاب ا اشت ههت    مههت    

تههنات   مههت شا  ههر شه   وهه  2822 ا ههلت قاشش  هچههااچز  ههنل(  
ا ههلتتدک  هااحهه   مههنش ه اچههب  ههقات و  دسهه  بههر  لههتچت     

ياههنس هههت يت هه  حتصهه  از تحلدهه  ا ههلتتدک   ههااد اچههب  ههتز  
  تاق.  و 
 مقایسه پیچش طبقات-3-2

اد   لهه  ت ههته  شش وابهه  يههد ز  نجههنش  وههق  شش ههها  ههتز  
 تاههق ه چههن  دههاهد جههت ا   جههال ه وابهه   هههل   ههتز  وهه  

هههتد ههت  وهونصهت هااحه   هتز     اههتف  ا ه  بهر شش هااحه     
 ههتو ر   تچههق  حههت.  ههاشش. شش اچههب يسههم  يههد ز حتصهه  از  

ههتد   هتزد   ه   هت وردهتت    تحلدلمتد ا هلتتدک  ه شچ هتودک   
(  مهنشاش وا هن    8اهن ق. شش اهک    وهلل   هت هه  ورتچسهر وه     

هههت  هشش  اههق  ا هه . از   جتچدکههر يال مههت     ههر يههد ز  ههتز  
تههنات   ه  بههر فتصهلر وابهه  جهال ه وابهه     چکسهتت ا هه   وه   

  هل   ااد وق مت تراچات چکستت ا  .
هههت  ههت ورههقاش  هها  هارههت  ه فتصههلر  ورههتشچا يههد ز شش  ههتز 

وابهه  جههال ه وابهه   هههل  شا  ههر وسههلرد  شاشش. شش اچ جههت     
چههتش هشد اچههب  کلههر هههاهشد ا هه  بههر شش تحلدهه  ا ههلتتدک    

%  دهه   تچههق 5 ههااد اعمههتس  دههاهد جههت ا  چههن يههد ز ات ههتي  
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 حت. اهنش بهر اچهب اوها  هنش  ها  افه اچز و هتع  ورهتشچا          
(  دهه  وشههتهق   8يههد ز  ناهههق اههق. شش  منشاشهههتد اههک    

شه هق  ها  هارهت   هااد حهتا  وهلله        اهنش بهر همهتت    و 
اهنش بهر  هت     تاهق. شش اچ جهت هه  وشهتهق  وه      تحلد   ايااش و 

ف اچز اشت ت   ورهقاش يهد ز افه اچز چتفلهر ه  دشهلا  هر ورهقاش        
اههنش. از يههد ز حتصهه  از تحلدلمههتد شچ ههتودک    شچههن وهه   

-اهنش  ا لرهتش وه      جتچ  هه  بهر يهد ز از  ها   تاه  وه       

از تحلدلمههتد وهللهه  وشههت ر ورههتشچا شفهه  بههر ورههتشچا حتصهه  
 ا  شفلتش  متچ ق بهر اچهب اوها شش  منشاشههت وشهمنش ا ه  ه  هت        

ه    هچههااچز  ههنل( 2822 ههتزدافهه اچز اشت ههت  شه  وردههتت 
شه  تابداهه  ورههتشچا يههد ز  سههالت چکسههت   شا وحت ههار      

 ا ق. منش 
 

   
 هارر8 تز                                                     هارر        5 تز  

 ها با روشهای مختلفدر سازه طبقاتمقایسه پیچش -0شکل
 

 مقایسه لنگر طبقات-3-3
هههتد ( ورههتشچا    اهههتد  ق هه   وههق  شش  ههتز    9شش اههک  

د وهللهه  وهللهه  تحهه  تحلدلمههتد شچ ههتودک   ههت شهاههمت    
 ههتزد الت   تاههلمت اشاگههر اههق  ا هه . ه  تودکههر      وردههتت

اهنش  اچهب  دهاه اچجهتش چهن    ها        داهد افر   ر  تز  هاشش وه  
ب ههق. تههتکدا اصههل     هها شش ها  ههنت اههقت  ههتز   شش  ههتز  وهه 

 تاههق ه وشههتهق  اههق  ا هه  بههر شش    هه  و ههتهب  ههت     وهه 

 ت ل تهمتد  تص اچهب    ها  هر حهقد زچهتش  هنش  بهر  تعه          
ا  ههن    ههتز  اههق  ا هه . شش اچ جههت ورههتشچا وا ههن   ههر    هها  ه

   هها شه  Yه Xهههتد  هشش  اههق  ا هه . از   جههتچ  بههر ون  ههر  
ه شچ هاد   X تاه ق  چکه  حهنس وحهنش      ون  ر جهقا از هه  وه    

(   ههوا هابههقال بههر   ش لهها  تاهه ق  جمهه      Yحههنس وحههنش  
 ان ق.  هااح  شش  را  افلر و 

 

   
 طبقه0سازه                                       طبقه                      5سازه 
 ها با روشهای مختلفمقایسه لنگر طبقات در سازه -9شکل
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 حت. اهنش بهر اچهب اوها  هنش  ها  افه اچز و هتع  ورهتشچا          
(  دهه  وشههتهق   8يههد ز  ناهههق اههق. شش  منشاشهههتد اههک    

شه هق  ها  هارهت   هااد حهتا  وهلله        اهنش بهر همهتت    و 
اهنش بهر  هت     تاهق. شش اچ جهت هه  وشهتهق  وه      تحلد   ايااش و 

ف اچز اشت ت   ورهقاش يهد ز افه اچز چتفلهر ه  دشهلا  هر ورهقاش        
اههنش. از يههد ز حتصهه  از تحلدلمههتد شچ ههتودک    شچههن وهه   

-اهنش  ا لرهتش وه      جتچ  هه  بهر يهد ز از  ها   تاه  وه       

از تحلدلمههتد وهللهه  وشههت ر ورههتشچا شفهه  بههر ورههتشچا حتصهه  
 ا  شفلتش  متچ ق بهر اچهب اوها شش  منشاشههت وشهمنش ا ه  ه  هت        

ه    هچههااچز  ههنل( 2822 ههتزدافهه اچز اشت ههت  شه  وردههتت 
شه  تابداهه  ورههتشچا يههد ز  سههالت چکسههت   شا وحت ههار      

 ا ق. منش 
 

   
 هارر8 تز                                                     هارر        5 تز  

 ها با روشهای مختلفدر سازه طبقاتمقایسه پیچش -0شکل
 

 مقایسه لنگر طبقات-3-3
هههتد ( ورههتشچا    اهههتد  ق هه   وههق  شش  ههتز    9شش اههک  

د وهللهه  وهللهه  تحهه  تحلدلمههتد شچ ههتودک   ههت شهاههمت    
 ههتزد الت   تاههلمت اشاگههر اههق  ا هه . ه  تودکههر      وردههتت

اهنش  اچهب  دهاه اچجهتش چهن    ها        داهد افر   ر  تز  هاشش وه  
ب ههق. تههتکدا اصههل     هها شش ها  ههنت اههقت  ههتز   شش  ههتز  وهه 

 تاههق ه وشههتهق  اههق  ا هه  بههر شش    هه  و ههتهب  ههت     وهه 

 ت ل تهمتد  تص اچهب    ها  هر حهقد زچهتش  هنش  بهر  تعه          
ا  ههن    ههتز  اههق  ا هه . شش اچ جههت ورههتشچا وا ههن   ههر    هها  ه

   هها شه  Yه Xهههتد  هشش  اههق  ا هه . از   جههتچ  بههر ون  ههر  
ه شچ هاد   X تاه ق  چکه  حهنس وحهنش      ون  ر جهقا از هه  وه    

(   ههوا هابههقال بههر   ش لهها  تاهه ق  جمهه      Yحههنس وحههنش  
 ان ق.  هااح  شش  را  افلر و 

 

   
 طبقه0سازه                                       طبقه                      5سازه 
 ها با روشهای مختلفمقایسه لنگر طبقات در سازه -9شکل
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اههنش بههر از  ههدب حههتا     ههااد ورههتشچا    هها وشههتهق  وهه    
  هچهههااچز  هههنل(  2822وهللههه  تحلدههه  شچ هههتودک   شه   

 تاههق. ا الههر  تتنجههر  ههر بهه   منشاشهههتد  شه  و ت ههالاد وهه 
اههنش بههر ورههتشچا  داههههتد    داههههتد جههت ا  وشههتهق  وهه   
 هتزد شه ت هر  هر وااته   دشها      وحت ار اق   هر شه  وردهتت  

 تش  از هههت  ههت ا ههل از شه شه  شچ هها ا هه . شش  لدجههر هااحهه  
شهههق. تههاد شا  ق هه  وهه  اچههب شه  شش  متچهه  ورههتهن يههند 

ههتد  هت اهمده      قچب تاتد   ملها ا ه  از اچهب شه  شش  هتز     

ههت  دشهلا شش جمه      تا ه  دل   هتا ا هل تش  اهنش تهت هااحه      
 اهمد تت  تاق.

 مقایسه جابجایی طبقات-5-4
شش اچب واحلر  ده   هر ش ده  اچ کهر جت جتچدمهت هم وهتت هه  شش        

شه ههق  شخ وهه  Yه ههه  شش شا ههلتد وحههنش  X ههلتد وحههنش  شا
 هته  تابده  اههق  ه    SRSS هوا ا لهقا شه ورهقاش فههني  هر شه      

تاههقچ   ههر چههن ورههقاش هاحههق اههق ق   هه ر ورههقاش جت جههتچ    
( اشاگهههر 12 ق ههه   وهههق   هههته   وهههنش   مهههنشاش شش اهههک  

 ا ق. اق 

   
 طبقه0سازه                                                   طبقه 5سازه 
 ها با روشهای مختلفمقایسه جابجایی طبقات در سازه-12شکل

 

 نتایج-6
   هههتد  ههت اشت تعمههتد ول ههته    لههتچت تحلدلمههتد      ههااد  ههتز

شههههق بهههر ورهههتشچا حتصهههلر شه    شچ هههتودک   شهههتت وههه  
 ههتزد شه ت ههر از  ردههر ورههتشچا تحلدهه   دشههلا  ههنش  ه    تتوردهه

تنا هق شش جمه  اهمد هتت     هتزد وه   ا ل تش  از اچب  ن  وردهتت 
 تاق. اوت  تچهق اچهب  کلهر شا هه  شش  رها شااه  بهر ا هل تش  از         
ورههتشچا  هه شر  داههههت  هها  هااحهه  ورههتهن يههند اههق  بههر  

اد تنا ق از  حهت. ه چ هر و ت ه   اتاهق.  هوا  ملها ا ه   ها        و 
 هتد  تص  ت اهمد   تا از اچب شه  ا ل تش  انش. تز 

       هچههااچز  2822ورههتشچا  داههههتد وحت ههار اههق   ههر شه 
 تاههقا اوههت  ههنل( شش حت هه  بلهه  از شه شه  شچ هها بملهها وهه  

ههتد وهقس اهق  وه ر   هنش  ه حهقاب ا        تتنجر  ر اچ کهر  هتز   
ولهها ا هه    لههتچت تحلدهه  ا ههلتتدک    52اشت ههت    مههت بملهها از 

ت هه  ياههنس  ههنش  ه از   جتچدکههر  لههتچت تحلدهه  شچ ههتودک   ههر   ي

از  ت  دشههههلا ا هههه   شه     هچههههااچز  ههههنل( 2822شه  
تههاد شا شش شش ورتچسههر  ههت شه شه  شچ هها  لههتچت  مد ههر    2822

 شهق.ا لدتش هااش يااش و 
هههتد  ل هه   شش حت هه  بلهه  شش يههژههز حتههها  ههااد  ههتز     
 هتزد شه ت هر   ورتشچا  داهههتد وحت هار اهق   هر شه  وردهتت     

 7/1 سهها   ههر شه شه  شچ هها  ههتاتا  ههنش  ه  ههته  تتحههقهش    
 تاههق. از  اا هها  داههههتد وحت ههار اههق   ههر شه شه  شچ هها وهه  

 هچههااچز  ههنل( تههتچت تحلدهه    2822  جتچدکههر شش ا ههلت قاشش  
شچ ههتودک  ت مههت هيلهه   تچههق اصههالش اههن ق بههر از تحلدهه         

حلدهه  ا ههلتتدک  بههنمکلا  تاهه ق ه  ههااد ورههتشچا   ش لهها ت    
شچ ههتودک  تممدههقات   ههر بههتش  ههاش   شههق  ا هه    ههوا هامههر    
 لههتچت حتصهه  از تحلدهه  شچ ههتودک   ههر تحلدهه  ا ههلتتدک        
  شچکلهها  تاههق   لههتچت  ملهها  ههنش  ه هااحهه   ههت اچههب  داههههت     

  تاق.  تا و  مد ر
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اههنش بههر از  ههدب حههتا     ههااد ورههتشچا    هها وشههتهق  وهه    
  هچهههااچز  هههنل(  2822وهللههه  تحلدههه  شچ هههتودک   شه   

 تاههق. ا الههر  تتنجههر  ههر بهه   منشاشهههتد  شه  و ت ههالاد وهه 
اههنش بههر ورههتشچا  داههههتد    داههههتد جههت ا  وشههتهق  وهه   
 هتزد شه ت هر  هر وااته   دشها      وحت ار اق   هر شه  وردهتت  

 تش  از هههت  ههت ا ههل از شه شه  شچ هها ا هه . شش  لدجههر هااحهه  
شهههق. تههاد شا  ق هه  وهه  اچههب شه  شش  متچهه  ورههتهن يههند 

ههتد  هت اهمده      قچب تاتد   ملها ا ه  از اچهب شه  شش  هتز     

ههت  دشهلا شش جمه      تا ه  دل   هتا ا هل تش  اهنش تهت هااحه      
 اهمد تت  تاق.

 مقایسه جابجایی طبقات-5-4
شش اچب واحلر  ده   هر ش ده  اچ کهر جت جتچدمهت هم وهتت هه  شش        

شه ههق  شخ وهه  Yه ههه  شش شا ههلتد وحههنش  X ههلتد وحههنش  شا
 هته  تابده  اههق  ه    SRSS هوا ا لهقا شه ورهقاش فههني  هر شه      

تاههقچ   ههر چههن ورههقاش هاحههق اههق ق   هه ر ورههقاش جت جههتچ    
( اشاگهههر 12 ق ههه   وهههق   هههته   وهههنش   مهههنشاش شش اهههک  

 ا ق. اق 

   
 طبقه0سازه                                                   طبقه 5سازه 
 ها با روشهای مختلفمقایسه جابجایی طبقات در سازه-12شکل

 

 نتایج-6
   هههتد  ههت اشت تعمههتد ول ههته    لههتچت تحلدلمههتد      ههااد  ههتز

شههههق بهههر ورهههتشچا حتصهههلر شه    شچ هههتودک   شهههتت وههه  
 ههتزد شه ت ههر از  ردههر ورههتشچا تحلدهه   دشههلا  ههنش  ه    تتوردهه

تنا هق شش جمه  اهمد هتت     هتزد وه   ا ل تش  از اچب  ن  وردهتت 
 تاق. اوت  تچهق اچهب  کلهر شا هه  شش  رها شااه  بهر ا هل تش  از         
ورههتشچا  هه شر  داههههت  هها  هااحهه  ورههتهن يههند اههق  بههر  

اد تنا ق از  حهت. ه چ هر و ت ه   اتاهق.  هوا  ملها ا ه   ها        و 
 هتد  تص  ت اهمد   تا از اچب شه  ا ل تش  انش. تز 

       هچههااچز  2822ورههتشچا  داههههتد وحت ههار اههق   ههر شه 
 تاههقا اوههت  ههنل( شش حت هه  بلهه  از شه شه  شچ هها بملهها وهه  

ههتد وهقس اهق  وه ر   هنش  ه حهقاب ا        تتنجر  ر اچ کهر  هتز   
ولهها ا هه    لههتچت تحلدهه  ا ههلتتدک    52اشت ههت    مههت بملهها از 

ت هه  ياههنس  ههنش  ه از   جتچدکههر  لههتچت تحلدهه  شچ ههتودک   ههر   ي

از  ت  دشههههلا ا هههه   شه     هچههههااچز  ههههنل( 2822شه  
تههاد شا شش شش ورتچسههر  ههت شه شه  شچ هها  لههتچت  مد ههر    2822

 شهق.ا لدتش هااش يااش و 
هههتد  ل هه   شش حت هه  بلهه  شش يههژههز حتههها  ههااد  ههتز     
 هتزد شه ت هر   ورتشچا  داهههتد وحت هار اهق   هر شه  وردهتت     

 7/1 سهها   ههر شه شه  شچ هها  ههتاتا  ههنش  ه  ههته  تتحههقهش    
 تاههق. از  اا هها  داههههتد وحت ههار اههق   ههر شه شه  شچ هها وهه  

 هچههااچز  ههنل( تههتچت تحلدهه    2822  جتچدکههر شش ا ههلت قاشش  
شچ ههتودک  ت مههت هيلهه   تچههق اصههالش اههن ق بههر از تحلدهه         

حلدهه  ا ههلتتدک  بههنمکلا  تاهه ق ه  ههااد ورههتشچا   ش لهها ت    
شچ ههتودک  تممدههقات   ههر بههتش  ههاش   شههق  ا هه    ههوا هامههر    
 لههتچت حتصهه  از تحلدهه  شچ ههتودک   ههر تحلدهه  ا ههلتتدک        
  شچکلهها  تاههق   لههتچت  ملهها  ههنش  ه هااحهه   ههت اچههب  داههههت     

  تاق.  تا و  مد ر
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{ǖ} Ü~Äþ öàýëþ

Ðëý³Ä~ ¥Ýþ

îù³{ ö² Ðëþ ‰÷²

Ð³Ø~õ ²Ä~üþ

îÁÉÙþ àÙ~üþ Ü~‚ýóþ

¸›~® ¼á³‰÷²

¸ý̄ ¥~î̄ Ðë÷ÿ ̧³¼áþ

î¦¯•ú ¼³üÙþ

î¦¯•ú }²ã

îù¹~ î³‘~Äþ

òýë÷Ø³ ®}®²»

}êù~ñ {…~®û

 ̧¦³ ®²öü½þ

  {²îýô ä³}òÝ̄²

{²î~õ ¥ÝýÝþ

®}ò½å~û {́}® ‰³®üº

®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷² ̧óó̄Ÿ

®}ò½å~û {́}® ö}¥¯ ²ö®øô    

î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ Ôý³ }ò’Ù~Ðþ {í| Èú

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ‰³®üº

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ‰³®üº

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ‰³®üº

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ‰³®üº

î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ Ôý³ }ò’Ù~Ðþ ÀóÑ’þ ̧›~®

î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþÔý³ }ò’Ù~Ðþ ©~ö²}õ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ö²}îýô

î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ Ôý³ }ò’Ù~Ðþ ÀóÑ’þ ̧›~®

î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ Ôý³ }ò’Ù~Ðþ ÀóÑ’þ ̧›~®

î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ Ôý³ }ò’Ù~Ðþ ÀóÑ’þ ̧›~®

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯̧óó̄Ÿ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯̧óó̄Ÿ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯̧óó̄Ÿ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯̧óó̄Ÿ

®}ò½å~û ̧ï~ ²ö®øô

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯Üμöüô

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯Üμöüô

®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷²©³}̧~õ ²Ä÷ÿ

®}ò½å~û Ø³®ö̧þ î½ù¯

0964

1964

2964

3964

4964

5964

6964

7964

8964

9964

0074

1074

2074

3074

4074

5074

6074

7074

8074

9074

0174

 1174

2174

3174

4174

5174

6174

7174

8174

9174

0274 

1274 

2274

3274

4274

5274

6274

7274

8274

9274

0374

1374

2374

3374

4374

5374

®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷²¼ïý³}ò~”

®}ò½å~û {́}®}̧éîþ ö}¥¯ ‘ù³}õ šó÷̂

®}ò½å~û {́}®}̧éîþ ö}¥¯  ‘ù³}õ î³àμÿ

®}ò½å~û {́}®}̧éîþ ö}¥¯ ‘ù³}õ šó÷̂

®}ò½å~û {́}®}̧éîþ ö}¥¯î½ù¯

®}ò½å~û äýéõ

®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷² î³àμ ̧óó̄Ÿ

®}ò½å~û š~îÒ Ðëïþ à~²…³®ÿ à³Ÿ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ‘ù³}õ î³àμ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ‘ù³}õ î³àμ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ®î~öò̄

®}ò½å~û ‘ù³}õ

®}ò½å~û ‘ù³}õ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ }̧éî½ù³

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ‰³®üº

®}ò½å~û ©÷}²́îþ

®}ò½á¯û Øóþ ö îùó̄þ̧ ®}ò½å~û ä³î¹~²

®}ò½á¯û Øóþ ö îùó̄þ̧ ®}ò½å~û ä³î¹~²

®}ò½å~û ©÷}²́îþ

®}ò½å~û ©÷}²́îþ

®}ò½å~û ©÷}²́îþ

®}ò½å~û ©÷}²́îþ

®}ò½å~û ©÷}²́îþ

38
ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ
28



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ 1

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ Ø÷}®}ê̄üô à³üïþ

‘ù³}õ-| ¬ ©³î½ù³ ){‰~®}ò~( à÷¡ú Ø³ø~®$ ‰é|ã4$ È†Ýú 3$ ö}¥¯6ö7

 ‘ëÙô:2-02303588-32941588- 42941588
Ø~àº:99294788 ri.narsan.www

î̄ü³||Ð~îì:{Ü~ÿ ²Ä~ ‰ý³ö®üô

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$…ë÷}² {Ø³üÝ~$…Ñ̄ }́ …~òâ ¥áï“
}ü³}òý~õ$¼ï~²û82  ‘ëÙô: 2-13400288-52697788-25697788

Ø~àº:73069788

î̄ü³ Ð~îì :{Ü~ÿÐ†~» öØ~üþ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®²ü~$…ýô îÉù³ÿ ö ‰~àó·}®$‰éã581$È†Ýú
¸÷ñ ¼ï~êþ  ‘ëÙô:34689688-35259688  Ø~àº:45359688

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ò~À³ îÑ̄êþ

‘ù³}õ - îý̄}õ öòâ$ ¬ …³´üì$ …ô …¹“ ò~²òœ$ ¼ï~²û 32-12

‘ëÙô: 18748788 | Ø~àº: 26469788

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ î¦ï¯ }îý³ }…³}øýïþ

‘ù³}õ- Ø³î~òýú$¬ ®à’³ ê÷}̧~òþ Ô³…þ$¬ {…á÷û ¡ù~²ñ$}ò’ù~ÿ {…á÷û
5$‰éã 51 ‘ëÙô: 66332- Ø~àº:21229222 -33336332

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }…÷}ê¦¹óþ

{®²»: ‘ù³}õ - ¬ îý³´}ÿ |¼ý³}́ÿ$ ¬ ¼ù¯}–$ ¼ï~²û 71

‘ëÙô: 33851788-04491788 Ø~àº: 74812788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿêÉÙÑëþ êÉÙþ ́}®û

  }ø÷}́-àý~òŠ~²»$©ý~…~õ 4 Ô³…þ $‰é|ã 45

 ‘ëÙáº:61608333-54248333-160Ø~àº: 79627333-160

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÐ†̄ }ê³̧÷í ¼ý³´}®û

‘ù³}õ - öêýÑÁ³$ ²ö…³öÿ ¬ …μ²äïù³$ ¼ï~²û 1941$ È†Ýú 3

‘ëÙô: 41826466-45766466 Ø~àº: 22170466

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÄý~–}ê̄üô }¥ïÿ̄

‘ù³}õ - ¬ à³üð ©~õ ́ò̄$…ýô ©³®îó̄ ö }ü³}ò½ù³$ ̧~©’ï~õ
011$‰éã201 $È†Ýú 1 ö 2 ¼³Üþ ‘ëÙô:41692888-48303888

Ø~àº:58303888

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ Ôéîþ

‘ù³}õ - ¬ ̧ý̄ šï~í }ê̄üô }̧¯ {…~®ÿ$ …~è|‘³ }́îý̄}õ àé|ò’³ÿ$ ¬
‰ó›~øð$ ¼ï~²û3 ‘ëÙô: 9-19836088 Ø~àº: 04313088

¶ü~õ

àýù~õ }…óýú

‰³êý“

‘~…ëýú

}²̧~ ̧~©’ï~õ

àý~òá~²

Ðï³}õ Øé”|

¸~©’ï~òþ ê÷´}õ

‘÷̧Ñú ̧ýë÷ø~

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ‘Ýþ }…³}øýïþ

‘ù³}õ - …μ²ä³}û {Ü³üÝ~$ …~è‘³ }́ ¡ù~² ²}û šù~õ à÷®ã$¬ àý¾$
¼ï~²û34$ à̄ ‰¹’þ:5184388151 ‘ëÙô:12979788-15267788

Ø~àº:51879788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦¹ô ò÷}̂ è|øý›~òþ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ îý³®}î~®$ šó‡ …~́}² àý¾ $ ¼ï~²û 634 $ È†Ýú 2

‘ëÙô: 56807888   Ø~àº: 46807888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ø~® à³üïþ

²¼“-äë¹~²$ …ýô ¬ 69 ö 89 ²ö…³öÿ ®Ø’³ ø÷}‰ýï~üþ$ ‰éã 1

 ‘ëÙô: 09032133-310 Ø~àº: 24001133-310

î̄ü³ Ð~îì :{Ü~ÿ ¼ùý³ ®² ̧~²û

…ó̄² Ð†~»-¬ îÁÉÙþ ©ïýóþ$¡ù~²²}û }‘÷…÷̧³}òþ$ ̧~©’ï~õ
àé¸ýâ$ È†Ýú3$ ö}¥¯9   ‘ëÙô: 89056633-670

Ø~àº:34398633  î÷…~üì: 11241637190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}ê¦¹ýô …ýå¯êþ
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‘ëÙô:38191022-75191022 Ø~àº:03981022

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$¼ï~²û25

‘ëÙô:14056466-42820466Ø~àº:53091466

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôé|î¦¹ýô ̧~àþ

‘ù³}õ-î³´®}²}õ$…~ö}² {²ü~ Ø³$¡ù~² ²}û š~ò†~́}õ$‰é|ã83

‘ëÙáº:9-76283244

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ Ðëþ }à†³ ¡ù~² î¦~êþ

‘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

¸ýÚ …ó~

‰ë¹óæ ̧óó̄Ÿ

 }…óýú …’óþ

oC.TAS

¸~î~õ }²‘†~Ë ®²}ã

 àë÷üô

¸ý÷üì {̧ýô

‰~²” ̧~́û Ü½ð

 

îùý~²

šù~® òÁ³ Ø~²»

‘ú ‘ýº

{̧Ù~ê“ î~à~®}ñ

²}î~õ

²{ö²}

îùó̄þ̧ {̂ ö ©~ã

¸~©’ï~òþ îÑ’†³
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 Ð†~» ̧ªóå÷

}ÀÙù~õ- ¬ }î~ñ ©ïýóþ )²û($ ¬ …¹ýœ$  à̄‰¹’þ:  8744119818

‘ëÙáº:3-07564233-05664233-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ Ðëþ ¥¹ô ò·}®ò~îÝþ

î½ù̄- …ë÷}² öàýì {…~®$ …ë÷}² à÷•³$ à÷•³1$ ‰éã301

‘ëÙô:32443673-150Ø~àº: 42443673-150øï³}û:83267135190

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:81-61643677-150

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 Ð†~» ¼ý³ î¦ïÿ̄

î½ù̄- à÷ÿ ®à’³}$ ò†¾ }…ô ̧ýó~ÿ 41$ ‰éã 061 Ã Œ: 9514-7319
‘ëÙô:4-27173483 - 150   Ø~àº: 57173483- 150

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô …~Ü³ ́}®û

´ò›~õ-¬ ©³î½ù³$ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ øó³̧’~õ$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 ¥¹ô Èù³}òþ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$‘Ý~ÈÒ ®öê“)àé|ø¯ö´($‰é|ã4651$̧~©’ï~õ
Ø³øóæ $È†Ýú 7$ ö}¥¯02 ‘ëÙô:1-09003622 Ø~àº:29003622

moc.hedoolahsraham.www

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ î÷̧÷ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧’~²©~õ$ ¬ ¥†ý‡ }êùþ$¬ ®øð ®²ü~õ ò÷$ ò†¾ à÷¡ú ‰ó›ð$
‰éã 01$  ö}¥¯2  ‘ëÙô: 6-57103566  Ø~àº:77103566

à̄‰¹’þ:3693695541   ri.repolevedrhem@ofni:liam-E 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ …ý½ï~²

üμ®$ …ë÷}² }îý³ à†ý³$È†Ýú Ø÷Ü~òþ¸~üŠ~$‰é|ã31$à̄‰¹’þ4898476198

‘ëÙô: 01810283-530 Ø~àº:64041283-530

moc.oohay@ochezasgrahs

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}$ ©ý~…~õ äë̄¼“$ ¬ Ð³Øþ ¼ý³}́ÿ$ ‰éã62$

‘ëÙô: 45751288-06194088-52013088   Ø~àº:06643088
 moc.oc-azneh @ofni:liam-E

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ý·õ ̧³}ò›~ñ

‘ù³}õ-¬ }̧’~®îÉù³ÿ$ ¼ï~²û 391  Àó̄öß ‰¹’þ 1175-55141     

‘ëÙô:71-51165788$ 03-82155788   Ø~àº:23645788

moc.ccrdii@ofni:otliam-moc.ccrdii@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ù³}̂ êÉÙþ ́}®û

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ¬ 4 Ô³…þ$ ‰éã 45$ à̄‰¹’þ:9733385516

‘ëÙô:79627333- 54248333-160     Ø~àº:79627333-160

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  Ð†~» ®øó†þ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$…ë÷}² ̧³ö Ô³…þ$‰é|ã321$ö}¥¯1$ã-Œ:1155318991

‘ëÙô:13708022-93708022 Ø~àº:93708022

moc.durrahwog@ofnI

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }ÀÕ³ ¶}êú ‰÷²

‘ù³}õ-¬ îé|À¯²}$¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$ò†¾ à÷¡ú ò³äº$̧~©’ï~õ
‰~‰ëþ$È†Ýú3$ö}¥¯303$à̄ ‰¹’þ:5634481991 ‘ëÙô:93300688-

05520688Ø~àº:98111688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ î¦ï÷®àéüú    

‘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    

  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¥ÝýÝ“

¸ïó~õ- ¬ }î~ñ$ ‰éã84 ‘ëÙô:05944333-320
Ø~àº:66212333-320

šù¾ ̧~́

}üïô ̧~́}õ Ð³¿

òÁý³ Ðï³}õ {²ü~

‘Ù’~õ ²ø¹~́ ‰~²»

¸~́û î¹~¥þ

 

¸÷ṍ ®²û î½ù¯

   ̧~©’ï~òþäýë†~õ

…’ô ö î~¼ýô Ǖ» ²Ä÷ÿ

¸ýó~…~ñ ̧~́û

 ‘÷̧Ñú }ü³} }ê†³´

¼³ß ̧~́û à÷ü³

…ó~ ̧~́}õ ̧Š~ø~õ

²}û ̧~́ÿ ö ̧~©’ï~õ øóμ}

ä¹’³¿ ö ò÷̧~́ÿ
Àó~üÒ }ü³}òý~õ) î~ò~(

àéõ ²}û àý~òá~²

 ä÷ø³ ²ö®

{²îú ®}í

¼³à“ {. » .Œ

  

¼³à“ ²àýó̄¶

‰ì …ó̄
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²îýô öø~…þ

à³î~õ- …ë÷}² {́}®ä~õ${́}®ä~õ 5 $à÷¡ú ®û šó÷…þ$̧~©’ï~õ }öí ̧ï“
²}̧“ à̄‰¹’þ: 8173768816    

‘ëÙô:06525423-430    Ø~àº:93806423-430

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³‘Åþ }̧áó̄²ÿ

øï¯}õ-{²}îå~û …÷Ðëþ$ ‰½“ ¼ù³®}²ÿ î³àμÿ$ ̧~©’ï~õ Øóþ
îùó̄¸þ {…~®ä³}õ$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯ 1ö2Ø~àº:27247283-180

 ‘ëÙô:4-00457283-180

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î³‘Åþ î÷̧÷ÿ

øï¯}õ- ©ý~…~õ ̧Ñý̄üú ‰~üýô$ ²ö…³öÿ à÷¡ú îÑÍïþ$ ‰éã99$
à̄‰¹’þ:6774776156‘ëÙô:08813383-180 Ø~àº: 11403383-180

 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ®²öü½þ

øï¯}õ- ©ý~…~õ ‰~̧’÷²$ È†Ýú ®øð    

‘ëÙô: 81296283-31316283-180   Ø~àº: 21216283-180

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ©¹³ö îý³}…ý~õ

øï¯}õ- ¡ù~²²}û ‰~̧’÷²$ …³Ÿ ‰~̧’÷²$ ¼ï~²û 504

‘ëÙô: 00005283-180   Ø~àº: 00006283-180

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰ýï~õ Ðëïýú

…ó̄²Ð†~»- …ë÷²}² ̧ý̄šï~í }ê̄üô }̧¯{…~®ÿ$ ¬ }î~ñ î÷̧þ À¯²
¼ï~êþ$ ̧~©’ï~õ ‰~®}¿$ È†Ýú6 ö}¥¯606$à̄ ‰¹’þ:199916931971

‘ëÙô: 1-06093223-670 Ø~àº:17514223-670

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî³Ä~ ̧Ùý̄ ä³

}ÀÙù~õ- ¬ }î~ñ ©ïýóþ$ ¬ …¹ýœ$ à̄‰¹’þ: 8744119818

‘ëÙô:3-07564233-130 Ø~àº: ®}©ëþ202-07564233-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¬ È~üÙþ    

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$ à÷¡ú À~‚‡ ‘†³üμÿ ¼³Üþ$
‰éã01‘ëÙô:9-10260688    Ø~àº:99440688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ }îýô îÉ÷»

¼ý³}́- îÑ~êþ {…~®$ ̧~©’ï~õ }ö‘~ò~2$ È†Ýú 5$  ö}¥¯ 405

‘ëÙáº: 83925363-73925363-170

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 ²Ä~ ®̧’ý~²ÿ

‘ù³}õ-¸ý̄ ©ó̄}õ$ ¬ šëÙ~$ò†¾ ̧ýï³× Ô³…þ$ ‰éã2$̧~©’ï~õ
àý~ò~$ ö}¥¯2  à̄‰¹’þ:3395171451   ‘ëÙô:43198822-30119022

Ø~àº:74198822moc.nosivmaka.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ Ð†~̧þ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ îý̄}õ à~Ÿ$ ¬ üáð$ ¬ ¼†óð$ à÷¡ú ¼~ø¯$
‰éã3 ‘ëÙô: 1 -06677022    Ø~àº:44677022

gro.bayep@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ ̧ý̄ Ðëþ

‘†³üμ- ¬ Ø~²}…þ šó÷…þ )¡~üáó~²( šó‡ ́ü³ä±² {…³̧~õ$ ̧~©’ï~õ Ð³¿$
È†Ýú ‰ó›ð$ ö}¥¯ A ‘ëÙô:10175333-140 Øáº:20175333-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ à½~ö²´

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$¬ îëâ$ ò†¾ à÷¡ú öö́}‚þ$‰éã31$È†Ýú9
‘ëÙô:26612068    Ø~àº:4412068

à̄‰¹’þ:1118369551 moc.oohay@oclivicaned

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  }¥¹~õ }òÁ~²ÿ

¼ý³}́-…ë÷}² ‰~̧¯}²}õ-šó‡ ®²î~òå~û î¦ï¯ ²̧÷í }êëú$
¸~©’ï~õ}îýô$ à̄ ‰¹’þ:6641775817

‘ëÙô:02233383-170  Ø~àº:45122283-170

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

63068188   Ø~àº:00700513-530

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }Àýëþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ǖ»$ ¬ }ü³}õ ́îýô$ ¬ äë¹’~õ$ ‰éã92    

   Àó̄öß ‰¹’þ: 579-56641 ‘ëÙô:5-15068088
Ø~àº:27068088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ø÷¼ý~²ÿ ‰÷²

‘ù³}õ-¬ ‰~̧¯}²}õ$ …÷̧’~õ øÙ’ð$ ‰éã761$È†Ýú }öí$ ö}¥¯401
à̄‰¹’þ:1197366661   ‘ëÙô:65418722-81418722

Ø~àº:28817722    ri.puorGDTM.WWW

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ ²öÔóþ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û šéí {í }¥ï¯$ …ýô ¼ù³{²} ö ‰~‘³üº ê÷î÷î†~$ ‰éã43

à̄‰¹’þ:6174785441 ‘ëÙô:3-22495288  Ø~àº:46756288

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ©~õ î¦ïÿ̄

‘ù³}õ-}Ǖ¸ýú$ …ë÷}² }²‘¾$ î›’ïÒ îýé®$ …ë÷ã üâ$ ö}¥¯ 01

‘ëÙô:15985422-45985422  Ø~àº: 92416422
à̄‰¹’þ:5845385961 moc.liamg@oc.krow eno ehT 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …³}” ‰~²̧~‰÷² àë÷²

à³î~ò½~û- }ò’ù~ÿ …ë÷}² äë³üμ}õ$ à÷¡ú 641)̧ý̄($ ‰éã 9$
à̄‰¹’þ:5918964176 ‘ëÙô:3-25339383-380

Ø~àº:15339383-380

ä³öû ‘÷̧Ñú Ø÷è|® î~ø~õ

 ̧~©’ï~òþ
‘~̧ý¹~‘þ …Ñ̄¸~́

}̧á~ò¹~́

¸†â ̧~́}õ {î÷® …ó~

‘¢³}̧~́}õ ‰~²̧ú šó÷̂

{à~ñ öü·õ

‰ý~̂¸~́û ä¹’³

 ©~òú ä¹’³ {°²

}Ü’Á~® ä¹’³ ®ò~

î÷̧¹ú Ðï³}õ

î¦÷²̧~́}õ }²öò̄ ‰~²̧ý~õ

îëþ¸~©’ï~õ

ä³öû ‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ|ø~ÿ ò÷üô

puorGDTM

}²š~õ ‰þ

®ö}õ ö²ã
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð̄}ê³Ä~ Ø³ǖ ò~‚ýóþ

‘ù³}õ- ¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ à÷¡ú81$ ¼ï~²û 03
à̄‰¹’þ:3155666951  ‘ëÙô: 15059888- 55299888-

59359888 Ø~àº: 79500888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼ù³}ñ î÷èüþ

©³ñ {…~®-  ¬ }òÝé̂ $ ¬ ̧’~²©~õ$šó‡ à÷¡ú ¼ùý̄ …ý³}ò÷ò̄$
‰éã29$ à̄‰¹’þ:9896983186 ‘ëÙáº: 22834233-660

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ {Ü~š÷ÿ

}ø÷}́- ́ü’÷õ à~²îó̄ÿ$ ¬ ́ü’÷õ$ ¼ï~²û9$ à̄‰¹’þ:1883483616

‘ëÙô:54103443160-45223443160 Ø~àº:85353443160

 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$ Ë ̧÷ñ$ ̧~©’ï~õ
òÁ³ îý`~ß$ È†Ýú ̧÷ñ$ à̄‰¹’þ: 7364184316

‘ëÙô:5-25141233-160 Ø~àº:85141233-160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôé|î³Ä~ ¼ý«

‘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 Ð†~» ¼ýªþ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$…~è‘³ }́ šéí }¥ï¯$à÷¡ú41)¼ùý̄ Ðμüμÿ(
‘ëÙô:63110088  Ø~àº:82812088

 moc.mp-noogram.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }¥ïÿ̄

‘ù³}õ-  {²ü~¼ù³$…ë÷}² {ü“ }êú à~¼~òþ$ …Ñ¯ }́ ¬ îù³}õ$ ‰éã 101$
ö}¥¯31‘ëÙô:16713044    Ø~àº:28606044

 ri.zrobla-rhem.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…÷}êÙÅì îÑ³öÛ ©~òþ

   ¬ ¼³üÑ’þ- …~è‘³ }́ îý³®}î~®$ ²ö…³öÿ î’³öÿ ¼³üÑ’þ$ …³Ÿ îýó~$
È†Ýú3$ ö}¥¯7$ à̄‰¹’þ:5435488491

‘ëÙáº:56849822     moc.narafts@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô Ðëýμ}®û

©³ñ {…~®$ ¬ }òÝé̂$ ¬ îÑ³Ø“$ ‰éã01

‘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 

ò~ü‡ ²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ }‘~…â ́î³®òý~

²¼“- ¬ îÑëð$ ²ö…³öÿ }̧’~ò̄}²ÿ$ šó‡ …~òâ îëþ$ ̧~©’ï~õ ‰³¼ýô$
È†Ýú 5$ ö}¥¯ 61$ à̄‰¹’þ:5893373514  ‘ëÙô2-16726233-310

‘ëÙáº:45826233-310  moc.oohay@2521_oc.zsm :E 

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 î¦ï¯²Ä~ ̧ù³}…þ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² Ø³¥μ}®ÿ$ ¬ ‘³…ý“ îÑëð$ î›’ïÒ ü~»$
‰éã 91$ ö²ö®ÿ2$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯401

à̄‰¹’þ:9643698991‘ëÙô:72006588Ø~àº:02018798

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» }à†³ÿ

‘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:93400066-40100066 Ø~àº: 8-70131066

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ Ð†~» ́}®û îó’Í³ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ ò†¾ îëâ$ šó‡ …~òâ à½~ö²ÿ́$ ‰éã824$
ö}¥¯ 4$ È†Ýú3 ‘ëÙô:58623677-05543677 Ø~àº:87998798 

 moc.sulrapse.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯Ðëþ ¡ùáó̄ÿ

´}ø¯}õ- ¬ }î~ñ ©ïýóþ Ô³…þ$ }î~ñ ©ïýóþ 06$ à̄‰¹’þ:7994168189

‘ëÙô:97081533ö67971533-450 Ø~àº:16730533-450

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ î³}®ÿ

‘ù³}õ- …ë÷}² {ü“ }... à~¼~òþ$ …ë÷}² }…~°²$ ¬ Øùýïþ$ ò†¾ à÷¡ú ©³ñ
¼~øåì$ ‰éã üâ$ ö}¥¯2

‘ëÙô: 42346944$97058912190$96901318390

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ð~êþ

‘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

¼³à“ ̧~©’ï~òþ ®…ëú

²}û ä¹’³ öè|¿

 î~²öõ …ó~–

ä³öû îùó̄þ̧ {ä÷²¡ýô

 ‘÷̧Ñú òï~

 î’³} ̧~î~õ

ö´}õ

{…~®ä³}õ î~²ä÷õ

îù³}ê†³´

îùó̄þ̧ ̧~́û ‘̄…ý³ Ø~²}õ

‘¦ëýì ̧~́û ‰³̧÷ò~¿

‰þ ̧~́}õ ö}²ò~

 ‘ëý~õ }ü³}òý~õ

î¹ý³ ä¹’³ šó÷̂

 ̧~‘³}Œ ®¶à~²

ä³öû ‘ªÁÁþ ¼ùý̄ ²š~‚þ

 }̧Š³ê÷» î~̧~í

¸~©’ï~òþ ö ²}ø¹~́ÿ îá³}õ

 ‰~²}ò~

ò÷üô ̧~́}õ }Øéã

´²üô à÷û
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼ý̄ à~́²}òþ

‘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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ü~¼~²¥ïý̄´}®û

‘ù³}õ- ‰~̧¯}²}õ$ }…’̄}ÿ ®öê“)àéø¯ö´($ ‰éã6

‘ëÙáº:7088722     øï³}:17110132190- 20344242190

moc.hcetoegssr.www 

î̄ü³Ð~îì: ̧³à~²©~òð  ò¹’³õ ̧Ñý̄´}®û

‘ù³}õ- ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ …~è‘³ }́ ‰~êýμÿ$ à÷¡ú ¥~šþ ¥¹óþ$
‰éã54$ ö}¥¯4$ à̄‰¹’þ:5173175551  ‘ëÙô: 75641588-

66377188  moc.liamg@bpniroos

 

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 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ Ôéîþ

î½ù¯-…ë÷}² îëâ {…~®$ Ø³ø~® 41$ ¼ï~²û    

821 ‘ëÙô: 00656673- 71073-150  Ø~àº:60856673-150

moc.hsikta.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ÔéîÑ†~» šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ- î³´®}²}õ$ ©ý~…~õ ò~øý̄$ ©ý~…~õ ö¥¯‘þ$ ‰éã 42$    

à̄‰¹’þ: 1913971641  ‘ëÙáº: 79911244

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 à³üð äó›ú

‘ù³}õ- …μ²ä³}û …¹ýœ$ ̧ú ²}û ‘ª’þ$ …Ñ̄ }́ ö²¼́å~û ‘ª’þ$ ©ý~…~õ
¼ùý̄ î¦ï¯ ‘›~²û$ šó‡ òý³öÿ }ò’Í~îþ

‘ëÙáº:00503233     Ø~àº:73503233

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|     

 ‘ù³}õ: 18722644- 35172644  Ø~àº: 69859444
ri.narihezaslop@ofni

}̧’³}‘÷»

 îù~² ©~ã ̧~́û

 ̧÷²üô ‰~üó̄ …ó~

ä³}òŠ~üú ̧~́}õ

ä³}ò¹~ ‰~²»

¸~…³}û‰þÈ†³̧’~õ

{²¼ýô à÷û

î÷̧¹ú ¥³}

‰ì ̧~́û }ü³}õ

   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:35153388      Ø~àº:45153388

 moc.liamg@aisrepnagnaz 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» îù³}…þ

‘ù³}õ- ¬ Ø³š~ñ$ ò†¾ ¬ {ü“$ ‰éã 869$ È†Ýú4$ ö}¥¯61

 ‘ëÙáº: 28 ö08569177    

     moc.hezasnaraymak.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ üμ® ©÷}̧’þ

}ÀÙù~õ$ …ë÷}² ®}ò½å~û$ ò†¾ ‘÷¥ý̄$ ¼ï~²û94$
à̄‰¹’þ:1859393718 moc.azermeahg.www 

‘ëÙô: 02018263-130     Ø~àº :86554263-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â î¦ïÿ̄

à³Ÿ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ²ö…³öÿ ‰~̧~¶ {́}®ÿ$ ¬ }î~îþ àï~êþ$ ̧~©’ï~õ
êý÷$ ö}¥¯5  ‘ëÙô:61205223-620   Ø~àº:41205223-620    

 moc.liamg@oc.b.ss.b 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ …~Ü³ î¦†þ

î½ù̄-îý̄}õ Ø³®ö̧þ$ îý̄}õ …÷Ðëþ$ …ë÷}² ¼Ù~$©ý~…~õ Ü~‚ð5$ ‰éã
11$ È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯103 ‘ëÙô:76179273-91558273-150    

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® Ø³¼†~Û ò›Ùþ ò·}®}õ

‘ù³}õ-îý̄}õ øÙ“ ‘ý³$ ©ý~…~õ ̧ëýï~õ ©~È³$ ©ý~…~õ îéü³ÿ ‰÷²
Ô³…þ$ ‰éã 201$ È†Ýú 5$ ö}¥¯ 21$ à̄‰¹’þ:5383365751

‘ëÙô:87456888-67456888-72746888
Ø~àº:17456888  ri.ayar-narmo.www 

  î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îÍÙ³}Ð÷}òþ

‘ù³}õ- àýë÷î’³ ø½“ …μ²ä³}û ¼ùý̄ ê½å³ÿ$ à̄‰¹’þ: 4163369931
‘ëÙô:20127984-13127984    Ø~àº: 06930544  

ri.oc.mat.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ à³îþ ́}®û

‘ù³}õ-…ë÷}² òë¹÷õ î~ò̄è$ ¬ ‘÷²$ šó‡ …³Ÿ ‘÷²$ ‰éã5$ ö}¥¯ 4$
à̄‰¹’þ:5835765191moc.oohay@ochezasrayzoor 

‘ëÙô:78852022-39795812190   Ø~àº:73210262

     

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò÷ǖ Ø³ø÷®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ ¬ ©÷}šú Ð†̄}êëú }òÁ~²ÿ$ ¬ ‘ý¹Ù÷õ$¬ î̄}‚ô$
‰éã27$ ö}¥¯1 $à̄ ‰¹’þ:3733671661 ‘ëÙáº:20455822

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́}øÿ̄

‘ù³}õ$ ¬ ¼³üÑ’þ$ ¬ ¼ý« ÀÙþ$ ¼ï~²û 022 -à̄‰¹’þ:1639973161

‘ëÙô:9-85394188      Ø~àº:06394188

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ òýáó~ñ

‘ù³}õ$ ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®²ü~$ îý̄}õ à÷•³$ ¬ ¼ù³®}²ÿ$ à÷¡ú 52$
‰éã 98$ ö}¥¯7   ‘ëÙô:4-35599688

 ́òå~õ ‰³¼ý~

à~îý~²}õ ̧~́û î~ò̄ä~²

 î›’ïÒ  Àó~üÒ Ü~‚ð ²Ä~

 …³ò~ ̧~©’å~û ̧óœ …~…â   

¸ùó̄¼“ ©³}̧~õ

‘÷̧Ñú Ðï³}õ ²}ü~

 
îùó̧̄þ ö }š³}ÿ È³¥ù~ÿ

ÀóÑ’þ ö Ðï³}òþ

 )‘~ñ }ü³}õ ©÷®²ö (

î›³ü~õ ‰~ü~‰~ÿ à÷¿

¸~©’ï~òþ ²}øý̄à÷

9



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

‰~ü¹“ ̧~́û

ä³öû ‘÷̧Ñú }ǖû }í ̧~́}õ ¼ù³

¼áýì ̧~́ }ü³}òý~õ

 ‰ýï~õ ²}û ¼áýì
¼ù³ü~²

 

à÷êù~ñ

¸~‘³}Œ …óý~õ ‰þ

î`ë̃ ̧ýïýô

}Øéã …’ô }ü`~²

²}û ö ̧~©’ï~õ …³®}

¼³à“ …ù†³

äýì Àë‡

 …ù¹~ ‰~ǖ}² î~ò~

¸~́ {̂ àý~õ ‰~®

 Ø³}́ Ðï³}õ ‘̄…ý³

¼³à“ ¼ëá~

‘~ß ¼ý‡

îùó̄¸þ ©÷òú

¸~ü~õ ̧É§ ̧Š~ø~õ

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 Ðëþ Ü³…~òþ

‘ù³}õ-…ë÷}² îý³®}î~®$ îý̄}õ î¦¹óþ$ ¬ …ù³ö´$ îý̄}õ îýó~$ ¬ îýó~$
‰éã9   ‘ëÙô:27435222-95391922

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 ̧Ñý̄ îëâ ü~²ÿ

‘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

²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ î~êâ {Ü~š~òþ

¼ù³ü~²-¬ öêýÑÁ³$…Ñ̄ }́ ²}øóï~üþ ö ²}òó̄äþ$ î›’ïÒ ¥¯ü̃$ö}¥¯6
‘ëÙô:9-84147256  Ø~àº:05147256

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ü÷}òë÷

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$ ¬ ‘÷}òý³$¬ òÍ~îþ äó›÷ÿ$}ò’ù~ÿ ¬ ¡ùì ¼~ø¯$

 šó‡ …³Ÿ ®ö̧’~õ$‰é|ã 1/61 à̄‰¹’þ:5545694341

 ‘ëÙáº:6-58416088-22536088

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 ̧Ñý̄ ̧Ñý̄´}®û

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ …~è‘³ }́ ‰~êýμÿ$ ©ý~…~õ ¥~šþ ¥¹óþ$
‰éã64$ ö}¥¯4$ à̄‰¹’þ:5173175551    

‘ëÙáº:66377188-75641588

î̄ü³Ð~îì ö ²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëýμ}®û

‘ù³}õ- }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ äë¹’~õ 22$ ‰éã 21$ ö}¥¯2
‘ëÙ~àº:36860044

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 Ðëþ ²¥ýïþ ‰³®ò›~òþ

¡ù~²î¦~í ö …ª’ý~²ÿ- ¼ù³̧’~õ Ø~²̧~õ$ ¼ù³ ‰³®ò›~õ$ ¬ }î~ñ
©ïýóþ$ à÷¡ú01  à̄‰¹’þ: 4574111688     

‘ëÙ~àº: 35362233-830   øï³}û: 47024833190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ Ô³…~

¸ý³š~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$ ò³̧ý̄û …ú ‰ì ø÷}üþ$
à~²ä~û|î³àμÿ¼³à“ …ù†³  moc.oohay@ocrobheb 

‘ëÙáº: 7295224-5430    øï³}û: 33215413190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }…³}|øýïþ î~̧÷êú

²¼“-¬ ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$à÷¡ú öêýÑÁ³3$̧~©’ï~õ Ø³…̄$ Ë5$ö}¥¯9

‘ëÙô:4-34762733-310    Ø~àº:62862733-310

moc.oohay@blos_lig

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

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- }‘÷…~õ ̧’~²ÿ šó÷̂$ ‰ý~î†³ Ô³…þ$ ¬ üáð$à÷¡ú }òÁ~²ÿ$
‰éã88$ ö}¥¯4 ‘ëÙô:45436944-46436944

Ø~àº:24136944

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 ̧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: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 ²}îýô ‘Ýþ ́}®û

}ÀÙù~õ- ¬ îÝ̄}® ) {‘¾ ($ ò†¾ …ô …¹“ ò~øý̄$ ‰éã88$

 à̄‰¹’þ: 1164394818   ‘ëÙô:04046323-130
Ø~àº:35995323-130
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

¼³à“ ̧³î~üú ä±}²ÿ

 î¹áô ‰³®üº

 ‰÷î~

‰~üú }üïô ‰~²»

‘†ý~õ ²}û…³®‰~²̧þ

ä³öû îÝ~öñ ̧~́ÿ
®²ü~ …ýåþ

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ
‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

 …’ô ‰~¿

‰³î~ü÷õ

î~®öÿ

ü~²}õ ̧~́û ‘̄…ý³

 
‰~ü~¶üâ

…ýá³}õ ̧~́}õ ¼ï~í

ØÉ³» …ó~ …ýô}êïëì|

…ùýô à~ö}õ ‰~²»

‘¦áýð …ó~ }…óýú

ä³öû Øóþ ö îÝ~öñ
¸~́ÿ …’ô è‘áº

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }à†³îý³¼ÙýÑþ

š~®û {…Ñëþ- ¼ù³ š¯ǖ ‰³®üº$ Ø~́3   Àó̄öß ‰¹’þ: 6615-
19561   ‘ëÙáº: 4-00067267 ‘ëÙáº:19531922

 moc.nari-cih.sidrap.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² }Ü†~í ́}®û

‘ù³}õ - ©ý~…~õ îÙ’§ ¼ï~êþ$ ©ý~…~õ ́ø³û$ ¼ï~²û 02

‘ëÙô: 28003888 ö3-27412388 Ø~àº: 03374888

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ýô }îýóþ

‘ù³}õ-©ý~…~õ îý³ ®}î~®$¬ 21…ùïô$à÷¡ú 22…ùïô$‰éã12$
à̄‰¹’þ:3166399451  ‘ëÙô:29001922 Ø~àº:40861588

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‘ëÙô: 5-15850363-130Ø~àº: 65850363-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~  ®²ü~ …ýåþ

‘ù³}õ-…ë÷}² à~öû$‰~üýô ‘³ }́ À¯²$ò†¾ à÷¡ú ‘Ý÷ÿ$‰é|ã41

‘ëÙáº:3-25567244

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

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² Èùï~̧†þ

‘ù³}õ- ¬ {Ø³üÝ~$…ë÷}²äë½ù³$ ‰é|ã 22$ È†Ýú 21$ ö}¥¯ 74

‘ëÙô: 13911022-45925022 Ø~àº:28521022

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~  ²ø†³

‘ù³}õ-öêó›â)¬ üïô($¬ îÝ̄» }²®…ýëþ$¬ ¼~®{ö²$à÷¡ú
¼~®ÿ$‰éã6$È†Ýú2 ‘ëÙô:29783022| Ø~àº: 39783022

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: 32516788

moc.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$ò†¾ à÷¡ú ®øð$Ðï~²” ‰̄²$ ö}¥¯ø~ÿ
11ö21   ‘ëÙô:91003733-310

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ ü÷²® ©~òþ

 ‘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:43907798

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ üå~òåþ
‘ù³}õ-¬ ä~ò̄ÿ$à÷¡ú üáð$‰é|ã32$ö}¥¯71

‘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
‘êÙô;:78581966 Ø~àº:50743966

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 îù̄ÿ Ø~òªþ

‘ù³}õ-…ë÷}² ‘Ñ~öõ$¼ù³ã }ò̄ü½ú ¼ï~êþ$¬ š~õ ò̀~²$à÷¡ú
…~²}õ$̧~©’ï~õ …~²}õ$È†Ýú3$ö}¥¯42 ‘ëÙáº:8-75603044

MOC.HEINBAANABMIKHAT.WWW

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }î›¯

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ¬ öø~…þ$ …ýô 1ö2$ ‰éã 321$ ö}¥¯8

‘ëÙô:76748333-160    ‘ëÙáº:31638333-160  
MOC.XETALNOTEB.WWW 
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

{²üó~ ‰ëýï³

à~îŠ÷´ü“ ̧~́û îÝ~öñ

}ü³}õ Ø³üïá÷

 ©~òú …’÷õ

…’÷õ öüé

|

‰~²” …’ô

‰~à̄¼“ …’ô

¸ýï~õ …’ô

 Ø³…“

Ü÷¡â …’ô

 ®î~öò̄ …’ô

 Èýó~

 

Øù~̂

‰~²̧~ ä~® …’ô

 ‰ý½’~́ …’÷õ ²ö´

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 …ù³ö´ ‘̄üô

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$ÄëÒ ¼ï~í ¼³Üþ ¡ù~² ²}û î›ý̄üú$ ‰é|ã411$
‘ëÙáº:3-26500362-12388522

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 Ø³ø~® Ø³öǖ

‘ù³}õ|- ¬ ¼ý« …ù~üþ ¼ï~êþ$ ò†¾ }î̄}® Ô³…þ$ ‰é|ã021

‘ëÙô: 55613088-08613088-07613088 Ø~àº: 89094088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }à³îþ|

àýë÷î’³ 5/3 š~®û Ü÷¡~õ| -ò†¾ à÷¡ú ‰÷̧’ýô ®ö´}õ$ îÝ~…ì àÙ¾ È÷»

‘ëÙô: 72-32482263-150 Ø~àº: 06382263-150

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êú {í }̧¦~ß

‘ù³}õ - îý̄}õ öòâ$¬ îéÀ¯²}$à³®̧’~õ ¼ï~êþ$‰éã1/1
È†Ýú4$¼ï~²û7‘ëÙô:24879788-02048788 Ø~àº:01699788

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 à~öû ¥ý̄²Ðëþ

{…ýâ-| }…’̄}ÿ …ë÷}² ©ëýœ Ø~²»

‘ëÙô: 3-16109823-820 Ø~àº: 35529823-820

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷® ü~̧þ

‘ù³}õ| ¬ …μ²äïù³$ …ýô Øë¹Éýô ö À†~$ ¼ï~²û02 È†Ýú 4

‘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 Ð†̄}ê¦¹ýô ¡³}Ôþ

‘ù³}õ|- àýë÷î’³ 02 š~®û {…Ñëþ$ ©³î̄¼“    ‘ëÙô: 6-42521267

 Ø~àº: 30841267 øï³}û: 69613412190-26042112190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôé|î³Ä~ …ý~”

 ‘ù³}õ|- …ë÷}² à½~ö²´ …ýô à~²ä³ ö 61 {°²$ ¼ï~²û 023$ È†Ýú }öí

 ‘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

 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

î¹„÷í {́î~ü½å~û: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ üÑÝ÷̂ à~Ìïþ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ ¼ùý̄ …~…~üþ$²ö…³öÿ ¼ù³ã }îý̄$́}ç ²»
‘ëÙáº:00047922-61039712190

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¹Ñ÷® …óþ ø~²öòþ

‘ù³}õ-š~®û ê½å³ã$²…³öÿ à~²©~òú {̧Ù~ê“

 ‘ëÙáº:41319122-42509422 øï³}û:22288412190

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
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®²ö …’ô ¼ï~í

{Ø’~̂ …’ô ¼³ß

 ‘ù³}ò̄¼“ …’ô

¼ù³ã …’ô

Ø³}ö²®û ø~ÿ …’óþ à†ý³ÿ

ò÷üô …’ô

‰~üú …’ô

¸~́û …’ô Ø³®}

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦¹ô àé|ò’³ÿ

‘ù³}õ-©ý~…~õ ä~ò̄ÿ šó÷…þ$©ý~…~õ71$ ‰é|ã22

‘ëÙáº:26637688-97927788

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ©¯}öü³®ÿ ©¯} ü~²ÿ

‘†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:31140263-130

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ̧~è²ÿ

…ó̄² Ð†~»-àýë÷î’³ 4š~®û îýó~̂$̧~©’ï~õ…óý~® 51©³®}®$Ë3$
ö}¥¯83  ‘ëÙáº:6-65101633-35977333-670

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }à†³ ¡ý“ ̧~́

®Ø’³ î³àμÿ$ üμ®-àýë÷î’³ 3 š~®û ©Å³{…~®$ šó‡ ‘Ñ~öòþ {øô
Ø³ö¼~õ$ Àó̄öß ‰¹’þ: 565-57198 ‘ëÙô:14031273-

44703273  Ø~àº:36332273-530    

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ šëýëý~õ

‘ù³}õ|- …μ²ä³}û àï³…ó̄ÿ {́}®ä~õ$ šó‡ }ü³}õ ©÷®²ö®üμí

‘ëÙô :6-57574255 Ø~àº: 67574255

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ èîÑþ ²}îó̄ÿ

à~²©~òú$ ¼ù³²ÿ$ š~®û Ôóþ|{…~®$ šó‡ ‰~²àýóæ ̧ýï~õ ‘ù³}õ

‘ëÙáº: 61-01312433-  11312433 Ø~àº:12312433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â ¼›~Ðþ

à³î~õ-š~®û š÷‰~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$}ò’ù~ÿ ¬ ü~»$
à̄‰¹’þ:5772915367‘ëÙáº: 4-30001233-430

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ š÷}® ̧ëï~̧þ

àý¾|- ©ý~…~õ ø³îμ$ ‰½“ …~ò̄ äé|ǖ²$ Ø~́ 3 ÀóÑ’þ$ ÜÉÑú 81

‘ëÙô: 76- 66502444-670 Ø~àº: 21942444-670

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ üμ®}òþ

‘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~ÿä~²òýâ ø~²È÷òý~òº

 ²¼“ - ©ý~…~õ ò~î›÷$ ‰é|ã 6$ ̧~©’ï~õ ø~²È÷òý~õ

    ‘ëÙô: 73123333 -6312333 -310  Ø~àº: 83123333

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ òÝþ|́}®û

…›ó÷²® - ©ý~…~õ ¼³üÑ’þ šó÷…þ$…ô …¹“ ¼ùý̄ •³ö‘þ$‰é|ã65$

‘ëÙáº: 36123223-850à̄‰¹’þ:4846184149

î̄ü³ Ð~îì: |{ Ü~ÿ Ðëþ ¡³}Ôþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ - Üμöüô$ ‘ù³}õ ®¼“

‘ëÙô:2-04452544-33362544-620 Ø~àº: 77152544-620

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$}…’̄}ÿ …ë÷}²51©³®}®$à÷ÿ …ù~²̧’~õ$¬
…ù~²̧’~õ1$ ‰éã7  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~ÿ Ðëþ î¦ï¯ ²ü¹ï~ò¢ý~õ

}ÀÙù~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷® {…~®$¬ 43-¼³à“ ²öîýó~ …’ô
òÝ¾šù~õ  ‘ëÙô:06410833 )8 ©Ê( Ø~àº:09410833-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ à†ý³ÿ Ðëýμ}®û

¼ù³ ²ÿ-}…’̄}ÿ š~®û Ǖüð Üð$…Ñ¯ }́ ̧ú ²}û ‘³}ò¹Ù÷²$ ‰é|ã73
‘ëÙáº:42-91182255

 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 }îý³ ²Ðý’þ

 ‘ù³}õ- àýë÷î’³ 71 š~®û îªÁ÷Ã$ àï³…ó̄ÿ ¡ý’å³$ îý̄}õ îÑ~®õ$¬
…ù~– ¼ï~êþ)²ö¼ô ÀóÑ“( ‘ëÙáº:09555356

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ Ä~îóþ

 ‘ù³}õ-Ø³î~òýú$}ò̄²ä́÷$²ö…³öÿ ®ö²…³ä³®öõ$…Ñ̄ }́ }̧’ª³¼ùý̄
Øùïý̄û$ šó‡ ‰é|ã231$̧~©’ï~õ {š³ ò~²ò›þ$ö}¥¯4$È†Ýú3

‘Ùáº:03595922-15817922-3-23368622Ø~àº:85489622
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

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:41-01032333-11133$620 Ø~àº:07650333-620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  ̧ý̄ Ðé–}ê̄üô îý³ Ð½Ýþ

‘ù³}õ- š~®û ̧~öû$̧ú ²}û {®²}õ …ú ¼ù³ü~²$šó‡ ‰~²» àïŠ³̧÷²$ ¼ù³ã
¼ùý̄ ́ö}²û }ÿ$¬ ®øð$ ‘ëÙô:19-88168565   Ø~àº:98168565

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

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:4-38800363-170  Ø~àº:24928798-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ } …÷}êÙÅì òÍ~²”

‘ù³}õ-¬ {ü“ }êú à~¼~òþ$ò†¾ ¬ äë¹’~õ$̧~©’ï~õ ‰μ¼á~õ$

‘ëÙô:51-41817044 Ø~àº:18387044

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îóÁ÷² ò~́ü~̂

¼ù³ü~²-¼ù³š¯ǖ }ò̄ü½ú$ÄëÒ šó÷…þ îý̄}õ {́}®ÿ$̧~©’ï~õ
¼ù³öò̄$ È†Ýú2  ‘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

²‚ýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ šé|í À~…³ÿ

à³î~õ-š~®û ‘ù³}õ$…Ñ̄ }́ à~²©~ò›~” ò¹~šþ$̧ï“ ¡‹ šó‡ î³àμ
…~́ ‰³ö²ÿ îÑ’~®üô)à~ ‘þ ‘þ(

 ‘ëÙô:5-34301623-430 Ø~àº:44301623-430

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ à³üð }…³}øýïþ

à³î~õ-…ë÷}² šïù÷²ÿ }̧é|îþ$àýë÷î’³7…ë÷}² ø÷}òý³ö´…ú ̧ï“
}©’ý~²{…~®$ ‘ëÙô à~²©~òú:5-49838333-430

‘ëÙáº:00044423-430  øï³}û:11901433190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ïý̄ Ü³…~òþ

Üμöüô-¡÷…ýó̄²|$‰½“ ́ò̄}õ î³àμÿ

‘ëÙáº:68557633-820 øï³}û:63482732190-08663822190

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 î¦ï¯ ‘Ýþ îÑýô       

¼ý³}́-àýë÷î’³01…ë÷}² }îý³à†ý³$šó‡ à~²©~òú ̧ýï~õ
Àó̄öß‰¹’þ:94455817  ‘ëÙô:05852283$ 2- 15702383-170

Ø~àº:10343283-170moc.ocmuspygsraf@ofni

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧›~® î~ö}‚ý~õ       
à³î~ò½~û-š~®û ̧óó̄Ÿ$ ²ö…³öÿ ¼ù³ã ÀóÑ’þ

‘ëÙô: 22260343-380 ‘ëÙáº:00260343-380 øï³}: 42421318190

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 î¹Ñ÷® òÑï“ …ª¾

}ÀÙù~õ- ¬ ́üó†ýú ¼ï~êþ$ àýë÷î’³ 2 š~®û ¥†ý‡ {…~®$ ²ö…³öÿ ‰ï‹
…óμüô 011 ‘ëÙô:99919453-130  Ø~àº: 89919453-130

{®²}õ …’ô

…’ô òÍ~²”

Ø~î~ …’ô)ò~́ü~̂(

îù̄ …’ô

¡~²ö}‘~

{…’ýô …’ô‰~̧~²ä~®

 ä£ î~¼ýóþ Ø~²»

 Ü~‚ð …’ô …~…ì

òýâ î~ö}–

…’ô î³àμÿ }²®…ýì

{®}ã …’ô à~ö¿
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 ø÷¼óæ È~Øþ
}ò̄üï½â-à÷ÿ Ø³øóåý~õ$…ë÷}² …~øó³$ò†¾ ¬ Ð¯}ê“$‰éã 91

øï³}û:41224466190$89921436190$13812466190
‘ëÙô:13645624-160   Ø~àº:23645624-160

ãŒ:9193681846    moc.oohay@notebaesot: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 } ¥ï¯ îëáþ ́}®û

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÷}²Ô¯ü³$ ¬ òýâ }ò̄ü¾$ ‰½“ }̧’ª³ òýâ }ò̄ü¾

‘ëÙô: 15600783-520   Ø~àº: 25600783-520 

 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ®²öü½þ

øï¯}õ- ©ý~…~õ ‰~̧’÷²$ …³Ÿ ‰~̧’÷²$ È†Ýú ®øð$ ö}¥¯5

‘ëÙô:21216283-180   Ø~àº:73227283-180  

   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 î¦ï¯Ðëþ ®øÝ~õ

àý¾-…Ñ̄ }́ ¼ù³ã à~²ä~øþ$ ò³̧ý̄û …ú äýéõ àý¾$àó“3     

‘ëáÙº:2-06605444-670 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥ý̄²´}®û

Üμöüô$ š~®û }êï÷”$ ò³̧ý̄û …ú ̧ú ²}øþ }î~ñ ́}®û }…~°²
à̄‰¹’þ:39451141433 ‘ëÙô: 5-27243433-820

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¥¹ýô ‰÷²

‘ù³}õ-…ë÷}² }²‘¾$ îý̄}õ }²‘¾$ šó‡ ‰~®ä~õ ‰ý³ö}õ öèü“$

 à̄‰¹’þ 1766386591‘ëÙô: 74702822   Ø~àº: 84702822
 moc.laimg@noteb.dagrasap 

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  ‘ëÙô:2-18593243-320

à~²©~òú:72624543-320

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯²Ä~šéêþ ò·}®

î½ù̄-}¥ï¯ {…~®$ …ýô È~êÝ~òþ 12ö 32$  $ ‰éã38

‘ëÙáº:40447483-150  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 

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:0870666-9670666-780
Ø~àº:  8491266-780 à~²©~òú: 7-5833833-780

 ‘ù³}õ: 21-11498288 Ø~àº:01498288 ri.liamhc@brahgarak 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Øé¥’ý~õ

à~²©~òú:  }ÀÙù~õ$- àýë÷î’³11 š~®û {…½~²$ …Ñ̄ }́ ‰ì ²}û {øô$

 à̄‰¹’þ: 5334619618  ri.noteb-dilot.www

‘ëÙô:7-50028583-130   Ø~àº:80028583-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯îù̄ÿ ä³šþ

Üð- …ë÷}² ¼ùý̄ à³üïþ$ à÷¡ú ¼ï~²û11$ 77772923-520

 à~²©~òú:0513-120     41051823-520  moc.notebdidas.www 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ò~À³ îÕ~²ÿ

‘ù³}õ- àï³…ó̄ÿ ¡ý’å³$ …Ñ̄ }́ ‰ï‹ …óμüô$ ̧ï“ ²}̧“$ îý̄}õ
îÑ~®õ$ š~®û ²ö¼ô ÀóÑ“  moc.oohay@ocdoorgrozob 

‘ëÙô: 60716256-27106256-83016256-43206256

¼ù~̂ …’ô È†³̧’~õ

‘÷̧Ñú …’ô
}ò̄üï½â

…óý~õ …’ô …~òú

Ø³{ö²®ø~ÿ  ̧ýï~õ ¼³ß

Àó~üÒ …’óþ …’ô ̧~́}õ

‰ý½å~ñ ́}ä³» Ô³̂

 ‘Ñ~öòþ ò~ò÷ …’ô
}îýô

Ðï³}õ …’ô }à†~‘~õ

}̧á~õ …’÷õ
‰³®ü¹~õ

…’ô {î~®û ®øÝ~õ

 ²ø~ö²® …’ô Ô³̂)•~îô …’ô (

…’ô ‰~̧~²ä~®

 ‰~²» …’÷õ ä³î¹~²

î~” …’ô ‰~ü~

‰~ü~…’ô ́}ä³»

‰~ü~ …’ô ¼ïº {…~®

¸~ö}ò~ …’ô ̧~ò~

Ðï³}õ ö {…~®ÿ
‘†³üμ

‰~²» …’ô …ù†ù~õ

©~òú …’ô à³®̧’~õ

‘÷êý̄}” …’÷õ }ÀÙù~õ

¸¯ǖ …’ô ‰³®üº

 …μ²ç ²ö®
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ü~®²ÿ ́}®û

‘ù³}õ- šó“ {…~® šó÷…þ$ ¡ù~² …~× ¼³Üþ$ ò†¾ 61 î’³ÿ }öí ¼ï~êþ$
‰éã96$ ö}¥¯3 ‘ëÙô: 7-69012644  Ø~àº: 40462444

moc.liamg@etercnoc.natsehooK

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ǖ²” }êú Øý~Ç

î½ù̄- ̧›~®$ ¥~¼ýú …ë÷}² ©ý~ñ šó÷…þ$ …ýô ©ý~ñ šó÷…þ 01 ö 21$
‰éã 44$ à̄‰¹’þ:1113197919 ‘ëÙô:01-40336673-150

Ø~àº:80336673 moc.liamg@hsiknaisrepb
moc.oohay@notebnar 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~ü‡ Ðëþ Üëþ ́}®û

‘ù³}õ- àù³üμã$ ¼÷²{…~®$ …ë÷}² 06 î’³ÿ$ ©ý~…~õ à½~ö²´$ à÷¡ú
îýªâ  ‘ëÙô:21074565-53654565

ri.emees.notebhelas.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~ØÎ ¥ïμû ́}®û

}²®…ýì-š~®û }²®…ýì …ú {̧’~²}$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û2 }²®…ýì$
¬¼ï½~®5  ‘ëÙô:422378233-540  ‘ëÙ~àº: 522237833-540

 g@oc.grahsenotebatra

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ ©~õ î¦ïÿ̄

®î~öò̄-äýéöò̄$ àýë÷î’³3š~®û Øý³ö´à÷û$ ²ö…³öÿ ‘Ñ÷üÆ ²öÔóþ ²}¥ïþ

‘ëÙô:25834367  Ø~àº: 35834367

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: 71807712190-82048912190

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ‘á’ð îù̄ü~õ

î½ù̄- …ë÷}² Ü³òþ$ …ýô Ü³òþ 32 ö 52$ …³Ÿ ÀóÑ“ ö ̧~©’ï~õ$ È†Ýú5$
ö}¥¯ 105  ‘ëÙáº: 8-70443173-150 à̄ ‰¹’þ:1623195919

 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:64097798

gro.ocemarfnari.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ®}öö®ÿ

š~®û Ǖüð à³Ÿ àýë÷î’³61 ²ö…³öÿ îå~î÷‘÷²$ ¬ ̧÷êý³}õ

‘ëÙô: 4-35038266ö04828266  Ø~àº: 73328266

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 î›ý̄ {Ü~üþ

}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

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ èîÑþ ²}îó̄ÿ

à~²©~òú$ ¼ù³²ÿ - š~®û Ôóþ {…~®$ šó‡ ‰~²àýóæ ̧ýï~õ ‘ù³}õ

‘ëÙáº: 61- 01312433 |-12312433-11312433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô Ø~‘§

‘ù³}õ - ©ý~…~õ …ª~²̧“$ ©ý~…~õ 61$ ‰é|ã 2

‘ëÙô: |33713788-52555788 Ø~àº:89430588

 |

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ }¥ï¯ Ðë÷ÿ ‰÷²

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$…³Ÿ {̧ï~õ$È†Ýú 5$ö}¥¯ 015

‘ëÙáº:91-81825688

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:9-70950922-60655222-04-

93268633-820 -Ø~àº : 95366222

 …’÷õ à÷ø¹’~õ

²}õ …’ô

À~ê§ …’ô

{²‘~ …’ô ¼³ß

Àó~üÒ …’óþ äýéöò̄

…’ô {î~®û …ùïô

²öÐ~õ …’ô Ð¹á³ÿ

àý~õ ‘÷̧Ñú ‘ý̄} ‰~²»

}ü³}õ Ø³üïá÷

 {à~ñ …’ô

‰~à̄¼“ …’ô

‰~üú …’ô

®ü¹ï~õ

 ‰³üÙ~̂

¼ô ́}²

‰³õ …’ô

©~òï~õ
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‘÷êý̄ ÜÉÑ~” …’óþ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à~öû ¥ý̄²Ðëþ

{…ýâ-| }…’̄}ÿ …ë÷}² ©ëýœ Ø~²»

‘ëÙô: 3-16109823-820 Ø~àº: 35529823-820

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê¦¹ô Äý~– }…³}øýïþ

à³î~õ-¥¯Ø~Àì ¡ù~²²}û È~êÝ~òþ ö îý̄}õ Ü³òþ$ È†Ýú Ø÷Ü~òþ …~òâ ̧Šú$
à̄‰¹’þ: 9995383167 ‘ëÙáº:59576223-80033223-430

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  î¦ï÷® ü~̧þ

‘ù³}õ| ¬ …μ²äïù³$ …ýô Øë¹Éýô ö À†~$ ¼ï~²û 02 È†Ýú 4

‘ëÙô: 7-69460466 à~²©~òú: 56635266 Ø~àº: 89460466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ …ý~”

‘ù³}õ-îý̄}õ Ø~Èïþ$ ©ý~…~õ š÷ü†~²$ ©ý~…~õ îý³ø~®ÿ ¼³Üþ$ ‰é|ã
8$ ö}¥¯ 51 ‘ëÙô:54514988 ‘ëÙáº: 64514988

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ¡³}Ôþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ - Üμöüô$ ‘ù³}õ ®¼“

‘ëÙô:2-04452544|-33362544-620 Ø~àº:77152544

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯  ́î~õ ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$²ö…³öÿ ‰~²ã ̧~Ðþ$‰éã 6922

‘ëÙô:41-31887788 Ø~àº:20547788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥†ý‡ }êú ̧Ñ~®”

¼ý³}́-…ë÷}² }̧’Ýé|í)´²øþ($02î’³ÿ ¼†~õ$à÷¡ú3$‰éã04$È†Ýú2

‘ëÙáº:87710383-170

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ …á~‚þ

}ÀÙù~õ- îý̄}õ šïù÷²ÿ$ šó‡ …~òâ îëþ$̧~©’ï~õ î̄}‚ô$È†Ýú ®öñ
‘ëÙô:75156333-22956333-83820833-130 Ø~àº:54846333-130

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 ̧óæ ̧Ùý̄ÿ

à³î~ò½~û-î¹áô$}ò’ù~ÿ …ë÷}² äëù~$Àó̄öß ‰¹’þ:3581

 ‘ëÙô:31-01944243-380 Ø~àº:51944243

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  }¥ï¯ à†ý³ÿ Ðëýμ}®û

¼ù³ ²ÿ-}…’̄}ÿ š~®û Ǖüð Üð$…Ñ¯ }́ ̧ú ²}û ‘³}ò¹Ù÷²$ ‰é|ã73
‘ëÙáº:42-91182255

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ   î¦ï¯ î¹Ñ÷® ²̧’å~²

 ‘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:44826144-6144 Ø~àº:00826144

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ô À†÷©~òý~õ

 }ÀÙù~õ-…Ñ̄ }́ ̧ú ²}û Ü~‚ïýú$²ö…³öÿ {‰~²‘ï~õ ̧Šù³$î›’ïÒ }®}²ÿ ̧’~ü¾$
È†Ýú }öí$ ö}¥¯7   ‘ëÙáº:37945773 ö 08-97351873-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ {²îýô }Ø½~² ò·}®

…÷¼ù³-¬ î̄²»$‰é|ã614

‘ëÙô:14553533-770  Ø~àº:75143533-770

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ü÷̧Ú ¥ý̄²ÿ

…~…ì-àýë÷î’³7š~®û …~…ì ö Ü~‚ð ¼ù³$²ö…³öÿ Ð†÷² Ü³} ©ýì$

‘ëÙáº: 4-18848223-98178223-110

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 …~…â ¼›~Ðþ

à³î~õ-š~®û š÷‰~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$}ò’ù~ÿ ¬ ü~»$
à̄‰¹’þ:5772915367‘ëÙáº: 4-30001233-430

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ àýù~òþ

 à³Ÿ-îù³¼ù³$š~®û Üμê¦Á~²$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$¬ ‰~²»
è|òú$‘ëÙô:41-01032333-11133$620 Ø~àº:11032333$620

î̄ü³Ð~îì :{Ü~ÿ ²Ä~  ²Ä~üþ

ä³ä~õ- ¼ù³ã ÀóÑ’þ {ß Üé$ Ø~́2$ ©ý~…~õ ̧~́ò̄äþ ¼³Üþ 3

‘ëÙô :3-08433543-710Ø~àº:88233543-710

moc.oohay@notebelul

¸ýï~õ …’ô

Ðï³}õ ‰~²»

Ø³…“

{…ó÷» …’ô ‰~ǖ}²

ø†ëáº

ò÷üô ̧†â ̧~́
¸†é|õ){²}àº(

…’÷õ ÀóÑ“
…³üº

}ü`~² à³î~ò½~û

Ø³}ö²®û ø~ÿ …’óþ
à†ý³ÿ

¸ýëýº {²}

 Ø³}ö²®û ø~ÿ …’óþ
¸ýï~õ ̧Š~ø~õ

à³Û }ø³ñ

î~́ü~² ÀóÑ“

îùó̄¸þ ©÷òú

‘â ̧~î~õ ø÷²

ø³îμ …’÷õ

{‘þ …~õ
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

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

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:1113117436  ‘ëÙô:21- 01803133-160
Ø~àº:19803433- 21803433     

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ïý̄ üμ®ÿ

‘ù³}õ- ¬ îÉù³ÿ$ …Ñ̄ }́ ‘Ý~ÈÒ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ‰éã 48$ö}¥¯2

à̄‰¹’þ:3135776651 ‘ëÙô:6-30937488 Ø~àº:70937488
à~²©~òú: 500742463

    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šéí À~®Üýô

à³î~ò½~û-|¬ Ø³®ö̧þ$ ‰ì ¡÷…þ$̧~©’ï~õ ‘›~²ÿ ‘ýï÷²ÿ$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

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 ¥¹ýô …³êý~òþ

 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 îýð̀  îý³´} ©~òë³ÿ

Üμöüô- àýë÷î’³ 51 š~®û ²¼“$ šó‡ à~²©~òú ¼ý†ú
à̄‰¹’þ:7964419743

‘ëÙô:3- 09128433 -820  Ø~àº: 29128433-820

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ²Ä~ ́²üô ¡óæ ¼ý³}́ÿ

¼ý³}́- À¯²}$ ö²ö®ÿ Ø~́ ®ö$ ò~¥ýú ÀóÑ’þ À¯²}$ ²ö…³öÿ ̧³ñ
¸~́ÿ$ ‰éã 1/12 ri.mpfn.www   à̄‰¹’þ: 5131519971

‘ëÙáº: 86530763 -170  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦¹ô î›ý̄ÿ

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ¬ ®²®¼“ ¼ï~êþ$ ò†¾ ¬ …÷š~²ü~õ$  ‰éã3$ ö}¥¯3
‘ëÙàº:94931277- 2-16703177

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯Ðëþ î÷̧÷ÿ Ø³®

î½ù̄- àýë÷î’³ 02 š~®û Ü÷¡~õ$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô$
‘ëÙô:13737623-11537623-150Ø~àº:63737623-150

à̄‰¹’þ: 8888715539  moc.dniheyalat@ofni 

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    ‘ëÙáº:|49502133-660 øï³}û:93095796190

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 ²Ä~ à~Ìïþ

¼ý³}́- ¬ }²ñ$ ¬ ò~²öõ$ à÷¡ú ò~²öõ1$ ‰éã31$
à̄‰¹’þ:7334173417 ri.ararhahs.www 

‘ëÙô: 6240623 - 170 Ø~àº:12389223-170

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 {²¶}ò’ýô$¬ }ê÷ò̄$¬ }̧Ù³}üô$‰é|ã 6$

 ‘ëÙáº:5-48067688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ¼ý³ î¦ïÿ̄

î½ù̄-à÷ÿ ®à’³}$ ò†¾ }…ô ̧ýó~ÿ41$ ‰éã061 Ã Œ: 9514-7319
‘ëÙô:4-27173483-150   Ø~àº: 57173483-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ¥~î̄ À~…³

‘ù³}õ-¼ù³ã ¶}ò̄}²î³ÿ$¬ }ü`~²$…ë÷}²î³´®}²}õ$  ‰éã601$
È†Ýú2$ö}¥¯ ¼ï~êþ ́òæ ̧÷ñ à̄‰¹’þ:4785464641

‘ëÙáº: 9-80328244-88755244 $8-70508288

šù¾ ̧~́

{®}ã…’ô à~ö¿

 {…~õ …¹Š~² ‘÷̧Ñú

üμ® {̂ ä¹’³ ‘ù³}õ

…’ô …¹Ê ‘÷»

{°üô …’ô }ø÷}́

Àó~üÒ …’óþ ̧~êð
à~² Üμüô

ÀóÑ’þ Èéüú î½ù̄

}Øéã …’ô }ü`~²

‘÷̧Ñú ̧~©’ï~õ
ö…’ô øï¯}òý~õ

 ¼ù³{²} …’ô }²ñ
šó÷̂

î~¼ýô ̧~́ÿ àé|²

®ñ {̂ …ó̄

…’ô ö î~¼ýô

 Ǖ» ²Ä÷ÿ

îùó̄¸þ È³̈ öò̄ǖ}®
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ü÷̧Ú •ïýô

 ‘ù³}õ- …μ²ä³}û ̧’~²ÿ šó÷̂$ …ë÷}² èêú$̧~©’ï~õ äë½ô$
‘ëÙáº:08502644   à~²©~òú: 33-32213565

moc.oohay@nimas_y

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ®}öö®ÿ

š~®û Ǖüð à³Ÿ$ àýë÷î’³ 61$ ²ö…³öÿ ́}îý~®$ ©ý~…~õ ̧÷è|à~ñ

‘ëÙô: 4|-35038266-04828266 Ø~àº: 73328266

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ …ù†÷®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$¬ ̧ïýú$²ö…³öÿ …³Ÿ …~òâ À~®²}”$…ô …¹“ }öí
‰éã$4 È†Ýú3 ‘ëÙô: 2-03446888 Ø~àº: 42756888 

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  î¦ï¯ ®}öö®ÿ

š~®û Ǖüð à³Ÿ-| àýë÷î’³ 61$ ²ö…³öÿ ́}îý~®$ ©ý~…~õ ̧÷è|à~ñ

‘ëÙô: 4-35038266-04828266 Ø~àº: 73328266

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: 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

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧~̧~õ }²…~…þ

‘ù³}õ-¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$¬ ®}ò½÷² ¼³Üþ$‰éã62$È†Ýú31$ö}¥Ē

‘ëÙàº:5-48401688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ ®øÝ~òþ

‘ù³}õ- }ò’ù~ÿ …μ²ä³}û ̧’~²ÿ ¼ï~í$|îý̄}õ ®}ò½å~û$…ë÷}² ̧ýïýô
…÷êý÷}²$ ò†¾ ¬ îª~…³}”$̧~©’ï~õ }Ø³}  $È†Ýú 5$ö}¥¯42

‘ëÙáº:42405844

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îμ®ã ü¦ýþ ¼³üáþ îÝ̄ñ

‘ù³}õ-…ë÷}²î³´®}²}õ $}…’̄}ÿ ¬ }ü`~²$‰éã 5$î›’ïÒ }®}²ÿ }Ø³}$Ë2$
ö}¥¯9 à̄ ‰¹’þ:7313464641 ‘ëÙáº:88569244

î̄ü³Ð~îì ®Ø’³ }ü³}õ: {Ü~ÿ }à†³ ²ö¥þ

‘ù³}õ- ¬ ö´²}$ ¬ òùð$ ‰éã6$ ö}¥¯21

‘ëÙô:8-66390788 Ø~àº: 96390788   ri.difa.www 

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 ¥~î̄ …ù†÷®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$¬ ̧ïýú$²ö…³öÿ …³Ÿ …~òâ À~®²}”$…ô …¹“ }öí
‰éã$4 È†Ýú3 ‘ëÙô: 2-03446888 Ø~àº: 42756888 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ́}®û ²Ðý“

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²$…~è‘³ }́ øï“$‰éã92

‘ëÙô: 4-24137788 Ø~àº: 29527888

à̄‰¹’þ: 9783399691  moc.harmaf.www

ä³öû îùó̄¸ýô È³̈ ö ̧~́û
¼ý³}́- ¬ îÑ~êþ {…~®$î›’ïÒ {Ø’~̂ Ø~²»$ö}¥¯506

 à̄‰¹’þ:6583877817    ‘ëÙáº:86445363-170    

moc.liamg@sraf.ocst

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ø÷¼ý~²ÿ ‰÷²

‘ù³}õ-¬ ‰~̧¯}²}õ$ …÷̧’~õ øÙ’ð$ ‰éã761$È†Ýú }öí$ ö}¥¯401
à̄‰¹’þ:1197366661   ‘ëÙô:65418722-814187228

Ø~àº:28817722    ri.puorGDTM.WWW

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ àý~²¿ ́ò̄

‘ù³}õ-¬ ̧„÷í ¼ï~êþ$¼ù³ã ̧„÷í$¬ ò¹’³õ$à÷¡ú ¼½ð
Ô³…þ$‰éã2$́òæ5$ ‘ëÙàº:9-86441288

 ri.dednabnu.www

‰³¼ýô ‰ý¾ ‘óý̄û

îùó̄þ̧ ©÷òú

 }̧’³öòæ øë̄ }ü³}õ

‰ý¾ ‘óý̄û {²‘~

È³̈ ‰ýï~õ
à~̧Šýô

{à~ñ ‰þ ‘óý̄û

‰³¼ýô ‰ý¾ ‘óý̄û

ä³öû îùó̄¸ýô
È³̈ ö ̧~́û

ä³öû ‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ|ø~ÿ ò÷üô

puorGDTM
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

 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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êú š÷}ø³ÿ

‘ù³}õ-îý³®}î~® ¼³Üþ$¼ï~²û211$È†Ýú3$ ‘ëÙô:94642222-
07677222-04057222-02090933Ø~àº:89657222-172437222

moc.liamg@eriwtropxe

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ }îý³ ̧Š~̧þ

‘ù³}õ-Ø³î~òýú$…ë÷}² }ò̄²ä́÷$¬ ̧ëýï~òþ Ô³…þ$‰é|ã 201$ö}¥¯7

  ‘ëÙáº:71538622                moc.oc-zasheb.www 

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

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ ò÷°²ÿ

‘ù³}õ - ¬ ̧ý̄ šï~í }ê̄üô }̧¯ {…~®ÿ$ ¼ï~²û 074$ ò†¾ ¬ 66$

Ã . Œ . 579-53341 ‘ëÙô: 45533088|-04603088 Ø~àº: 85263088

moc.eimihc-noteb.www

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 Ðëý³Ä~ ́î~òþ

‘ù³}õ - ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ©ëýì ¥¹ýóþ ) ̧÷²ò~ ( $  à÷¡ú Ø³ø~®$ ‰é|ã 41$
È†Ýú 2     ‘ëÙô: 00004028 Ø~àº: 04004028

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  Ø³ǖöõ îÍù³ÿ

‘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: 96237688-
01637688-35297688-15637688 Ø~àº:45297688

moc.ocbbr.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  ¥¹ô ‰÷ü~õ

‘ù³}õ -‰~̧¯}²}õ$¬ …ù¹’~õ8$ ‰éã72$

 ‘ëÙáº:73542-27467722 Ø~àº:97118522
moc.ocribaf.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  …ùμ}® îý³ ø~®ÿ

‘ù³}õ |- ¼ù³ã Ô³̂ $ Øé|îâ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 5$ ‰é|ã71

à̄‰¹’þ:48458876141  ‘ëÙô: 4-03107388 Ø~àº:51757088

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

Àó~üÒ ‰ý¾ ‘óý̄û
©÷}ò¹~²

Àó~üÒ îÙ’÷êþ ́ò›~õ

¼ýïþ ̧~©’ï~õ

Ø³}ö²®û ø~ÿ
¼ýïý~üþ ̧~©’ï~õ

ò~îýá~²}õ

àýïý~ …’ô

 

àëýóýâ ̧~©’ï~òþ}ü³}õ

Ø~²»

 ¼ýïý~üþ …’ô ‰~»

{…~® ä³}õ

àýïý~ ò½~õ ‘~ã

 Ø~²» }ü³}õ

²´üô …’ô …³‘³

Ø~…ý³

 ²´üô ̧~́}õ Ø~²»

î÷}® }Øμö®òþ ö ¼ýïý~üþ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²̧÷í ́}²Ðý~õ

‘ù³}õ-îý̄}õ ²̧~ê“$ ¬ øóå~ñ$…~è‘³}́ ̧~́î~õ {̂$ ‰é|ã 285

 ‘ëÙàº:27862277-75862277  øï³}û:04554912190

moc.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 161$ ̧~©’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¯ ¥¹ýô ́ø’~…¢ý~õ

‘ù³}õ-}ü³}ò½ù³šó÷…þ$…Ñ̄ }́¡ù~²|²}û ̧ïýú$²ö…³öÿ î¹›š̄ëýëþ$
È†Ýú4$ö}¥¯71 ‘ëÙô:8-72234888  Ø~àº:92234888

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:9-83975688-40739788-98978888

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 8$
ö}¥¯608 à̄‰¹’þ:6598373641 moc.oc-ximorp.www

‘ëÙáº:13188344-81288344-86488344

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ ò†¾à÷¡ú43$‰é|ã9322$È†Ýú
}öí  ‘ëÙáº:52818068-95818068-5-44828656

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

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~®” {…~®$¬ Ðéîú šó÷…þ$ò†¾ ¬ 83 ¼³Üþ$‰é|ã55 $
ö}¥¯3 ‘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 î›ý̄ êÉÙý~õ

 Üμöüô-¼ù³ã ÀóÑ’þ êý~–) ‰~²ã ÀóÑ’þ(¬ ÐÉ~²òý½~…÷²ÿ$ ‰éã 011
‘ëÙô:3- 04935443-820       Ø~àº:14935433-820

moc.oohay@zarafnayoop

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ ®²©½~õ

‘ù³}õ- îý̄}õ Ø³®ö̧þ$ ¬ ‰~²»$ à÷ÿ šù~òåý³$ ̧~©’ï~õ ‰~»$
ö}¥¯61   ‘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
‘ëÙáº:93049788-18460288

¼÷²ê÷í }ü³}õ

È³}¥~õ …’ô
‰̄ǖ}²

Ø~‘§ ò~ñ{̧ý~)Ø~ò~(

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

öò̄¼ýïþ¸~©’ï~õ

¼÷î†÷²ç ‰~²»

¼~ø³ö® î¦~ØÎ
 

…’ô ¼ýïþ ̧~́û

‰÷ü~ ò÷üô …’ô
}ü³}òý~õ )‰ó’~(  

î÷}® îùó̄¸þ ‘ý÷}

}Øμöõ …’ô àýïý~
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¼ý†~òþ

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$¬ üª¢~í$¬ ¼ùý̄ Øá÷²ü~õ$ ‰éã72$ ö}¥¯5
‘ëÙô: 24041162  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 …Ñ̄ }́ …ë÷}² Øýë÷²   à̄‰¹’þ:6658913133  ‘ëÙô:99413388-

93652088-08929256 Ø~àº:78929256

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îó÷¡ù³ ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧’~²©~õ$ …³ß {ê¹’÷ñ$ ò†¾ ¬ šù~òþ ò¹‡$ ‰éã1$
ö}¥¯15$È†Ýú Ø÷Ü~òþ …~òâ îë“   ‘ëÙô: 05118244   Ø~àº: 94118244

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ Ǖ»

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$¬ ®à’³ ø÷¼ý~²$ šó‡ ‰~²ã$‰éã95

 ‘ëÙô:42380066    Ø~àº:31131066

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- îý̄}õ î~®²$ …ë÷}² ®}ò¾ {î÷´$ }…’̄}ÿ …ë÷}² Ðéîú šÑÙ³ÿ$
î›’ïÒ öêýÑÁ³1$ ö}¥¯7  à̄‰¹’þ: 8145183313    

‘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- š~®û ÀÙ~ ®¼“$ šó‡ øéí }¥ï³$ à̄‰¹’þ:9213514613
moc.tsalpnoteb.www  ‘ëÙô: 93458556  Ø~àº:03358556

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýé® ́î~òþ à~öà~òþ

‘ù³}õ- ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ©ý~…~õ ©ëýì ¥¹ýóþ$ ‰éã 79$ ö}¥¯4

‘ëÙô:00024588 -24524588       Ø~àº:95605788

 moc.naraklemakom.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ ò³̧ý̄û …ú ‰÷òâ$ }…’̄}ÿ ¬ îª†³ÿ$ ‰éã
21$ ö}¥¯8$ à̄‰¹’þ: 1893966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:16799444-46799444  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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }üï~õ Ôé|îþ òýá¢ú

‘ù³}õ-…μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$äëμ}²3$‰éã01$ö}¥¯4

‘ëÙáº:87574444-26481644-97381644 moc.notebcinilc.www

®Ø’³ }ø÷}́ ‘ëÙô:20234443-59975443-160 Ø~àº:28923443-160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ À~®ß î¦ï¯´}®û

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ îý³®}î~®$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô$ à÷¡ú ¼÷}²ÿ$
‰éã72$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯2$ à̄‰¹’þ:4376368491

‘ëÙô:62406222-09212922-54142922-54760922
Ø~àº:42648798

î̄ü³ Ð~îì: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:|2-00636344  Ø~àº:|30636344

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

 oc-csm.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯î¦¹ô ò›Ùþ üμ®ÿ

‘ù³}õ- š~®û Ǖüð Üð$ ²ö…³öÿ 06 î’³ÿ ¼÷²{…~®$ šó‡ îª~…³}”$
‰éã831‘ëÙô: 27764565-60434565 Ø~àº:91644565

moc.izasfak.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù~®² }¼á±²ÿ

î½ù¯- …ë÷}² ̧›~®$ ¬ ‰~î¢~í$ …ýô ‰~î¢~í2 ö 4$ ‰éã1/83
à̄‰¹’þ: 4154596819  ‘ëÙáº: 55261063-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³}ñ ÐÁ³ÿ

‘ù³}õ- ¬ …μ²äïù³$ šó‡ …~òâ ‘÷̧Ñú ‘Ñ~öõ$ ‰éã61$ ö}¥¯506$
à̄‰¹’þ:87153963141     ri.ocnizrab.www 

‘ëÙô:25625466-24625466  Øáº:88730466

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:|  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:77846444-83440644

dnal.cci.www

{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

îáïì à~²}õ …’ô

 {²ü~ ¼ýïþ

Ðï³}õ ¼ýïþ

àëýóýâ Øóþ ö
‘ªÁÁþ …’ô

…’ô ¼ýïþ ©~‘ð

 …’ô ‰~ǖ}² ‰~̧~²ä~®

¼³à“ î†’á³}õ
ÀóÑ“ ¼ýïþ

¸³ö ¼ýïþ

´üï~ ä¹’³ …³}́üô

 ‰³®üº ̧~́}õ üá’~
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 Ðëþ ò̄}Û òý~

àýë÷î’³02 }‘÷…~õ ‘ù³}õ-Üð$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷®{…~®

‘ëÙáº:8- 75335333-520  øï³}û: 3536155-2190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô ¥~šþ …~…~

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ä~ò̄ÿ$¬ 12$ ‰é|ã6$

‘ëÙô:33079788-03397788   Ø~àº:34028888

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 {²¶}ò’ýô$¬ }ê÷ò̄$¬ }̧Ù³}üô$‰é|ã 6$

 ‘ëÙáº:5-48067688

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ îó÷¡ù³ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ$ ¬ {́}®ÿ$ îÝ~…ì ®}ò½å~û ¼³üÚ$ ‰éã 474$ ö}¥¯ 6 Ô³…þ

‘ëÙô:30509066-87409066  47409066 Ø~àº:56876066
 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 …Ñ¯ }́ …ë÷}² Øýë÷    à̄‰¹’þ:6658913133  ‘ëÙô:99413388-

93652088-7-08929256 Ø~àº:78929256

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 1ö2$ ‰éã 321$ ö}¥¯8

‘ëÙô:76748333-160    ‘ëÙáº:31638333-160  
MOC.XETALNOTEB.WWW 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ òÑï“ ©÷}û

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$…~è|‘³ }́ ¡ù~² ²}û îÉù³ÿ$‰éã655$ Ë2 $
ö}¥¯5$ ‘ëÙô:26952068  Ø~àº:71343488

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 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¥ïý̄ ¼á³{…þ

‘ù³}õ-¬ öüé|$ ¬ ̧Šó̄$ ‰é|ã54$ È†Ýú4

   ‘ëÙáº:9-82523988$4-28961988

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ à³üð ́}®û

‘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-îý̄}õ ²̧~ê“$¬ øóå~ñ$…~è‘³}́ ̧~́î~õ {̂$285

 ‘ëÙàº:27862277-75862277  øï³}û:04554912190

moc.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

}Ø³ò̄ ‘÷̧á~

Àó~üÒ Ø³ö {êý~¶ }ü³}õ

‰~ǖ}²̧~©“ {‰~®}ò~

…ùýô à~ö}õ ‰~²»

®ñ {̂ …ó̄

ò÷{ö²}õ ÀóÑ“
‰~®{̂

}ü¹’~ ‘¦áýð ‰~²”

‰~ü~¶üâ

ä³öû Øóþ ö îÝ~öñ
¸~́ÿ …’ô è‘áº

Øó~ö²}õ ̧¯ {̂

¸Ùý̄ …~ñ à³î~òý~õ

…’ô ̧ª“ {²ü~õ

 {²îé|”

…’ô ‰ëýï³ …³ò~
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}š³}ÿ {̂ …ó̄ÿ ö î¦~ØÍ“ …’ô

}Øμö®òþ îÑ̄òþ

Ð~üÞ ²È÷…’þ ö ¥³}²‘þ

²òæ$ ‰÷¼¾ ö ²öà¾



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ ²ØýÑþ    

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ ¬ Øéîâ ¼ï~êþ$ò†¾ ̧ýμ®øð$‰éã81

   ‘ëÙáº: 8-72657388 -11097088   à̄‰¹’þ: 1134787641

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ îÝ’̄²ÿ

‘ù³}õ-îý̄}õ öòâ$¬ îé|À¯²}$‰é|ã261$È†Ýú4

‘ëÙô:00101688  Ø~àº:12870688

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ }îý³ ̧Š~̧þ

‘ù³}õ-Ø³î~òýú$…ë÷}² }ò̄²ä́÷$ ¬ ̧ëýï~òþ Ô³…þ$‰éã201$ ö}¥¯7    
‘ëÙáº:71538622

                moc.oc-zasheb.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ äë½óþ

à³Ÿ- à÷ÿ …ù~²̧’~õ$ ò†¾ äë¹’~õ9$ ̧~©’ï~õ }ü¹~‘ýº$ ‰éã99$
È†Ýú1   ‘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~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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿîó÷¡ù³|¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$…³ß {ê¹’÷ñ$ò†¾ ¬ šù~òþ ò¹‡$‰éã 1$È†Ýú Ø÷Ü~òþ
…~òâ îë“$ö}¥¯15 ‘ëÙô:7-66145566 Ø~àº:21735566

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ À~®ß à~Ìïþ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$îÝ~…ì ®²̂ }Àëþ ‰~²ã îë“$̧~©’ï~õ
®}̧’÷$‰é|ã7162 $Ë2$¼ï~²û7$ ‘ëÙô:20085022-64065022-6432

|Ø~àº:85395022

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ à÷•³Ðëþ îóÁ÷²ÿ

‘ù³}õ- š~®û ̧~öû $̧ú|²}û {®²}õ$…ú È³Û ¼ù³ü~²$à~Ìð {…~®$ ¬ ®²©’þ$
‰é|ã2 ‘ëÙô:46437565-46337565 Ø~àº:65427565

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 ¥¹ýô }̧áó̄²´}®      

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$ ¬ ©÷}šú Ð†̄}êú }òÁ~²ÿ$¬ ø½’ð$‰éã22$ ö}¥¯1
‘ëÙô: 6-52168822-40014822Ø~àº:07768822

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³²Ä~ ‘÷àëþ

‘ù³}õ-¼ù³š¯ǖ }ò̄ü½ú$ ²ö…³öÿ Ø~́2$…ë÷}² ²}Ô‡$ îý̄}õ Ø³®ö̧þ$ ¬
}Èëº ¼³Üþ$ ‰éã 065 ‘ëÙô:6-38720156   Ø~àº:38720156

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ ́î~òþ

‘ù³}õ$ ¬ {́}®ÿ$ ²ö…³öÿ ¥†ý‡ }êùþ$¬ ¼ùý̄}õ$ …³Ÿ ́ü’÷õ$ È†Ýú
01$ö}¥¯  2A ‘ëÙáº:07937066-27937066

 ri.belahgnaisrap.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ò†ý„þ

‘ù³}õ- ¬ òý~ö²}õ$ ¬ îÝ̄¸þ)î·®û($̧~©’ï~õ }ü³}õ î·®û $‰éã1$
ö}¥¯6 ‘ëÙô:44515862-96615862Ø~àº:29005862

moc.mrofhsemook.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

 ‘ëÙáº:95221473-140

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-îý̄}õ šù~®$¡ù~² ² }û òÍ³ÿ$à÷¡ú …ù̄}¼“$ ‰éã 01

 à̄‰¹’þ:5347375156   ‘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:70916-09294255  Ø~àº:71196566

moc.tsetnoomza.www

®ö²ö¡ð ©~ö²îý~òú

‘ó̄üº ‰ý½å~î~õ î~ò̄ä~²

¥¯ǖ Ø~ñ ÀóÑ“

…’ô ̧óæ ‰ó~ñ

 ‰³ÿ ‰~²»

Ü~ê‡ }êï÷”

…÷°²šïù³

à÷•³ ÀóÑ“ ‰÷ü~

¸~‘³{Œ ǖã ̧~́û

ä³öû ÀóÑ’þ
‰~²̧ý~õ Ü~ê‡

à÷î¾ Ø³ñ ÀóÑ“

}ò¹’ý’÷îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ
®}ò½á¯û Øóþ

{́î~ü½å~û àó’³í
àýÙý“ î~²}öü~

 …~́²» Øóþ ¶‚÷‘áóýâ ö
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Ü~ê‡ ö }®ö}” Ü~ê‡ …ó̄ÿ

àó’³í àýÙý“ ö {́î~ü½å~û



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 }îý³ ¼ý« ́}®û

¸~öû-¼ù³ã Ø›³$…~è|‘³ }́ îý̄}õ Ø~́ 3$îó~́í î¹á÷òþ ‰~ã ö¿

‘ëÙáº:32164224-6800 øï³}û:72206519190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ýô ü³̀…þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$ …ë÷}²Ø³øóæ$î›’ïÒ }®}²ÿ ̧ùó̄$È†Ýú }öí

‘ëÙô:32265322Øàº:72265322

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’³6š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$šó‡ ¼³à“ {îýá÷$

‘ëÙô: 6432684-8032684 Ø~àº:5432684

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‘ëÙáº: 25986333- 84104333-

83903333-01106333-820

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ýó~ ̧Ñ~®”

¼ý³}́- …ë÷}² }̧’Ýé|í)´²øþ($…ý¹“ î’³ÿ ¼†~õ$à÷¡ú 3$
‰é|ã04$È†Ýú ®öñ ‘ëÙáº:87710383-170 -55241177190

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~  }à†³ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ‰ý³öÿ́$ ²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ Ø›³$ ̧~©’ï~õ …ùó~ñ$ È†Ýú
¸÷ñ$ ö}¥¯9   ‘ëÙô:78765233     Ø~àº:36768798 

moc.ochzan@ofni     moc.ochzan.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ-Àó̄öß ‰¹’þ 7481-56311‘ëÙô: 8-35970088-
95970088-06662088-06662088 Ø~àº:02452088-

06970088

î̄ü³ àì: {Ü~ÿ Ð†~» È÷²}òþ

²¼“- äë†~×$šó‡ ¼ù³ã ¼ùý̄ …ù½’þ$ Àó̄öß ‰¹’þ 9111-53614

‘ëÙô:4-14095733-74095733-310Ø~àº:54095733-310

î̄ü³àì: {Ü~ÿ  Ðëý³Ä~  ¡³}Ôþ

à³î~ò½~û-…ë÷}²¼ùý̄ }î~îþ$ ©ý~…~õ î³àμä¹’³¿

‘ëÙô: 7-64583283-380Ø~àº: 24783283-380

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ ǖ}êú }Ø½~² îÝ̄ñ

¸~²ÿ-©ý~…~õ 51 ©³®}®$…Ñ̄ }́ 02 î’³ÿ ®öñ Ã-Œ: 57184-141
‘ëÙô :5-38911133-110 Ø~àº: 05681133-110

ri.lmst@zm

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ …ù³}ñ ̧ù³}…þ

¸ïó~õ …ë÷}² ¼ùý̄ }©éÜþ$ Àó̄öß ‰¹’þ 171-59153

‘ëÙô :7-64224433-320 Ø~àº: 09514433-320

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 Ðëþ Øó÷òþ Ðëï¯}²ÿ    

  ́}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 ¥¹ô ¼†~òþ

ü~̧÷Ÿ- š~®û Ǖüð à~à~õ$ ÄëÒ ¼ï~êþ ¼³à“ òÙ“ Àó̄öß ‰¹’þ:
16635-61957 ‘ëÙô: 33243333-470 Ø~àº:23243333-470

 î̄ü³àì: {Ü~ÿ }¥ï¯ î¦ï÷®ÿ

…÷¼ù³- …ë÷}² ̧Šù†̄ Ü³òþ$ ò³̧ý̄û …ú Ü³}²ä~û ‰ëýº ²}û

‘ëÙô:3-25644433-770 Ø~àº:70834433-770

‰~à̄¼“ …’ô

}ü³}õ Ø³üïá÷

{…~® ä³}õ

¸ýó~̂ Ô³̂

¸~©“ {́î~

‘ýÕ~̂

©½“ {́î~

{…~® àýÙý“ ‰~²»

‘³}́ î¦÷²

…’ô ö …¹’³ {́î~

  {́î~ü½å~û Øóþ ö
îá~òýâ ©~ã

{́î~ü½å~û Øóþö

îá~òýâ ©~ã }̧’~õ äýéõ

{́î~ü½å~û Øóþ îá~òýâ
©~ã  }̧’~õ à³î~ò½~û

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

 ©~ã}̧’~õ î~́ò̄²}õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã }̧’~õ ̧ïó~õ

{́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 àùáýë÷üú ö

…÷ü³}¥ï¯

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

 ©~ã}̧’~õ …÷¼ù³
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³àì: {Ü~ÿ  ¥¹ô ¼Ñ†~òþ

¼ý³}́- ¬ Ü³{õ$ ²ö…³öÿ …~× îëþ

  ‘ëÙô: 81188223-16918223-170 Ø~àº:51188223-170

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 î¦ï¯Ðëþ Ð†~» ́}®û …~êóå~û

}²}ã- ¬ øŠá÷$ Ø~́ }öí ¼ù³ã ¼ùý̄ …ù½’þ$ šó‡ Ø³øóæ ̧³}ÿ {üóú

‘ëÙô: 34783133-10763133-680   Ø~àº: 04773133 -680

î̄ü³àì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ }¥ï¯ü~õ

¼ù³à³®- ®²ö}́û ̧~î~õ$ ¬ ‰ý³öÿ́$ î›’ïÒ }®}²}”

 ‘ëÙô: 2-11772223-830 Ø~àº: 08052223-830

à̄‰¹’þ:4713168188

 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

î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ̧÷²¡þ

}²öîýú- àýë÷î’³ }öí š~®û ̧ëï~»$ šó‡ à~²©~òú {²® ̧Šý̄

Ã-Œ:714  ‘ëÙô:11-01202723$ 90202723- 440
Ø~àº:50202723-440 ri.lmst@gA:liamE 

î̄ü³àì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ îëáþ

©³}̧~õ ¼ï~êþ- …›ó÷²®$ àï³…ó̄ÿ {ü“ }êëú î̄²»$ ¥¯Ø~Àì ¡ù~²²}û ¼ù̄}ÿ ®}ò¾ {î÷´ ö ¡ù~²²}û

¼ùý̄ ¥¹ýô Øùïý̄û$ ò†¾ î̄²»73)äë†ô( à̄‰¹’þ:43631/83149

‘ëÙô:91-81444223-850  Ø~àº: 93864223 -850

î̄ü³ àì: {Ü~ÿ …ùïô Ð³…þ

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 Ð~îì:{Ü~ÿ ©¯}ü~² ²ö}õ …̄

…ó̄²Ð†~» -…ë÷}² }î~ñ ¥¹ýô)Ó($ Àó̄öß ‰¹’þ: 36135-94197

‘ëÙô:81-41325333-670      Ø~àº: 82215333-670  

î̄ü³ àì: {Ü~ÿ ö¥ý̄ î½³Øþ

©³ñ {…~®-îý̄}õ àý÷$…ë÷}² öêýÑÁ³$ Ã-Œ:9543994186

‘ëÙô:73352233-660 Ø~àº:80351233-660

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ }…³}øýð {ü³öõ

}ÀÙù~õ-©ý~…~õ ̧Ñ~®”$ ò†¾ ¬ {ü“ }êú }òÁ~²ÿ

‘ëÙô:03021663-01253663-13081663-130
Ø~àº:17641663-130

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ Ð†~» …~…~́}®û

‘†³üμ- šù~²²}û }…÷²ü¦~õ$}öí {…~®}òþ î¹áô$

‘ëÙô:44087743-04097743-140Ø~àº:08267743-140

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ }̧ï~Ðýì ¥ÝýÝþ î³}®

øï¯}õ-©ý~…~õ îý³´}®û Ð½Ýþ$²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ Ø³¼¢ý~õ$

‘ëÙô:2-06037238-180 Ø~àº:36037283-180

à̄‰¹’þ:8513466156

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¼ú …ó̄ä~õ

Üð-}…’̄}ÿ š~®û Ǖüð ‘ù³}õ$…ë÷}² ¼ùý̄ ©¯}à³ñ$¬ 4

‘ëÙô:8-73034663-520 Ø~àº:04034663 -520

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ øμ}²©÷}òþ

à³Ÿ - }…’̄}ÿ š~®û îé²®$  šó‡ î¹›¯ }ê³Ä~$ ‰éã 844$ È†Ýú ®öñ

‘ëÙô:08960823 -620     Ø~àº:49542823- 620  

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù³}õ ²¥ýð ‰÷²©³®îó̄

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$…Ñ¯ }́ ®}ò½å~û ¼³üÚ$ šó‡ …~òâ î¹áô$
‰éã715 È†Ýú }öí$ ö}¥¯3 à̄ ‰¹’þ:6554699431

‘ëÙô:90309066Ø~àº:46609066  øï³}û: 01903019190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÐëý³Ä~ ¥ý̄²ÿ Ð†̄}êùþ

à³Ÿ-îý̄}õ ̧Š~û$…ë÷}²šïù÷²ÿ šó÷…þ$¬ ø›³”$ò†¾ ø›³”4$ ‰é|ã84
à̄ ‰¹’þ:5355573313  ‘ëÙáº:4-10942723-83192723-620

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ }²®ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² îý³®}î~®$…Ñ̄ }́ ²}́}õ ¼ï~êþ$¬ ò¹~–$ò†¾ à÷¡ú
®øð2$‰éã02$    à̄‰¹’þ:4393371191

  ‘ëÙáº: 93621462-13621462-81621462

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ©ëýì 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 îùó̄» êÉýÚ  êÉÙþ  

‘ù³}õ - ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¡ù~²®}òåú  }ò’ù~ÿ ¬ 61 )ø½’ð
{øóá~²}õ(‰éã48 ‘ëÙô: 4-33847255  Ø~àº: 12017255

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ   Ø³¬ šé|êþ

‘ù³}õ- ¬ øóå~ñ$¡ù~² ²}û }̧’Ýéí$}‘÷…~õ øï“ Ô³̂$ Ü†ì }́ }‘÷…~õ  …ú
}î~ñ Ðëþ$ ö²ö®ÿ ®²̂ šó÷…þ ¼ù³ã ®Ü~üÝþ$ ‰³ö¶û …~× {̧ï~õ

 ‘ëÙáº:52344277 -10544277-30544277

 {́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

 ©~ã }̧’~õ Ø~²»

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

©~ã }̧’~õ }ê†³´

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

 ©~ã }̧’~õ }²}ã

{́î~ü½å~û Øóþ ö
îá~òýâ ©~ã

}̧’~õ¡ù~²î¦~íö…ª’ý~²ÿ

{́î~ü½å~û Øóþ ö
îá~òýâ ©~ã
}̧’~õ à³®̧’~õ

{́î~ü½å~û Øóþ öîá~òýâ

 ©~ã {°²…~ü›~õ Ô³…þ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

 ©~ã©³}̧~õ ¼ï~êþ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã }̧’~õ Üμöüô

 {́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã }̧’~õ ø³îμä~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

©~ã ê³̧’~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö

îá~òýâ©~ã  }ÀÙù~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö
îá~òýâ ©~ã ‘†³üμ

{́î~ü½å~û Øóþ ö
îá~òýâ ©~ã

øï¯}õ

{́î~ü½å~û Øóþ
îá~òýâ ©~ã Üð

}ü¹~‘ýº À¯²}

ò~Ì³}õ ̧~́û ®}ü~õ

‰³ø~õ š÷¿

î~ò̄ä~² ©~ã ‰þ

¶‚÷ {́î~ÿ ¼ï~í

‰~²» ¶‚÷{́î~

¸~́û ‰~ǖ}² ¶‚÷{́î~
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ̧Šý̄û Øý³öÿ́

à³Ÿ-  îý̄}õ ̧Š~û$ …ë÷}² šïù÷²ÿ šó÷…þ$ ¬ ø›³”$ ò†¾ ø›³”4$
‰éã 84$  ̧~©’ï~õ ‰³ø~õ š÷¿ ‘ëÙô:4-10942723 -

59200723-620 ‘ëÙáº: 83192723- 620    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô î¦ïÿ̄ äë¹’~õ

}²®…ýì-¼ù³ã ̧†éõ $Ø~́2$$¬ Ø³®ö̧þ$à÷¡ú ̧ëï~õ Ø~²̧þA$‰éã 24
à̄‰¹’þ:56621533 ‘ëÙô:56621533-540 Ø~àº:92902533-540  

 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â …~Ü³ ‘†³üμÿ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ ́}ä³»$ ¼ï~²û 9$ ö}¥¯302

‘ëÙô: 00295688   Ø~àº:57218788    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯…~Ü³ ‰÷²´²ä³

}ÀÙù~õ-¬ î¦’½ð à~¼~òþ$‰éã011$à̄‰¹’þ:1739885718

‘ëÙô:49395263-130   Ø~àº:33047263-130

moc.henuomza@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄îù̄ÿ Ü~̧ïþ

‘ù³}õ-‘ù³}òŠ~²»$¬ Üó~” à÷•³$ ¬ 31¼³Üþ$‰éã 254

à̄ ‰¹’þ:1444699861   oc.oc-mak.www

  ‘ëÙáº: 07097377 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~îâ Øª³}üþ ò·}®

¼ý³}́- …ë÷}² î̄²»$ …ë÷}² {́}®ä~õ$ ¬ Ü³òþ$ ò†¾ à÷¡ú 41$ ‰éã97

‘ëÙô:32627273-170Ø~àº:17956273-170
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 ̧Šù³ ̧~Ð̄ÿ

‘†³üμ- öêþ ÐÁ³$ ¬ ‘ª’þ ¼³Üþ$ ²ö…³öÿ ‰~²ã ́ü’÷õ$ à÷ÿ …ý’~ÿ
®öñ$ ‰éã23$ È†Ýú ̧÷ñ  ‘ëÙô:13-72166233-140

 Ø~àº:92166233-140     moc.oohay@hsovak_hcrale 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ̧Šý̄û Ü³…~òþ àó~²̧³ÿ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û {ü“ }... ̧Ñý̄ÿ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¡ù~²®}òåú$ î›’ïÒ
‘›~²ÿ à~öû$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯9  ‘ëÙô:00496255-43496255

Ø~àº:66594255 moc.tanas-naynob.www

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 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î÷̧÷ÿ

‘ù³}õ-îý̄}õ  Ø~Èïþ$îý̄}õ äëù~$ ¬ à~Ÿ šó÷…þ$ à÷¡ú ‰ó›ð$‰éã1
 moc.liamg@amzA.radiaP   à̄‰¹’þ: 483366414

‘ëÙô: 43995988-95975988  ‘ëÙáº:27206988

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²¥ýð î³}®ÿ

¸óó̄Ÿ- ¬ ‰~̧¯}²}õ$®}ò½á¯û Øóþ ¼ùý̄ üμ®}õ ‰ó~û

‘ëÙáº:24968233-780 øï³}û:41787738190-
72977568190  moc.oohay@hsejnasyap 

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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦¹ô ̧ë¦½÷²

‘ù³}õ-¬ ®}ò½å~û ø÷}üþ$à÷¡ú ¼÷²}$‰éã2$ ö}¥¯5

‘ëÙô:64081666   Ø~àº:84081666   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 î¦ï¯Ðëþ }Ø³}́

¸ïó~õ-¬ ¼ùý̄ È¦~òý~õ)Ð¹›ÿ̄($‰éã 143$
à̄‰¹’þ:6418164153   ‘ëÙô:41744333-320

Ø~àº:51744333-320 moc.oohay@amza.zasheB 

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 Ð†~» šÑÙ³ÿ

‘ù³}õ- ¼ù³̧’~õ ²…~Ë à³üð$ ¼ù³ã Ø³øóåý~õ$ ¬ Ø³øóåý~õ$
‰éã341$ à̄‰¹’þ: 9375571673

‘ëÙô:69203765  ‘ëÙáº:51463765

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 î¦ï¯ Ø³´üô ‰÷²

®´Ø÷í  ©ý~…~õ îÉù³ÿ$ …ýô îó’Í³ÿ ö ¥ïμû$ ‰éã 05$
‘ëÙáº:78322224- 160   97962224-160  øï³}û: 71084466190

à̄‰¹’þ:1588511646   moc.liamg@mrupnizraF 

î̄ü³Ð~îì:|{Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Üù³î~òþ

øï¯}õ- ¬ È~êÝ~òþ$ ¬ ¼ùý̄ ò÷}̂ ÀÙ÷ÿ$ à÷¡ú äë¢ýô$ ‰éã4
‘ëÙô: 72391383-180

à̄‰¹’þ:168715716    ri.notebmavad.www

{́î~ü½å~û îá~òýâ
©~ã ²}ü~õ …’ô

‘³}́ {̂ }²®…ýì

}²´ü~…~õ }òÉ†~ß ²}…ýô

{́î÷òú Ø÷è®

à~²} {́î÷õ î’ýô

 ̧ý÷}õ ̧~́}õ šó÷̂ {́î~

}‚ì {²ã à~ö¿

 …óý~õ ÀóÑ“

Øó~ö²}õ ‰þ {̧ý~

¸ó›¾ ‰þ à³®̧’~õ

…’ô ‰·öø~õ }ü³}òý~õ

ò~ñ {ö²}õ ©~ã ‰þ

 …ù¹~́ {́î~

…~²}õ ©~ã  ö ‰þ

š÷¿ ‰þ {́î÷õ

È³̈ š÷¿ à~ö¿

 ¼~©Â ¥Ù~Ï

®ö}ñ …’ô ¥~îþ
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…’ô î~üô

 ‰³üÙ~̂

î›’ïÒ ¼ô ö
î~̧ú  …’ô {î~®û

î³}®‰÷²

à~ò¹~² ÀóÑ“ À†~

 …μ²ç ²ö®

ä³öû  ÀóÑ’þ ®Ü“

‰ï‹ }ò’Ý~í …’ô }ü³}òý~õ

 à÷‰~í ‰÷è®

‘ý³}¶û ®üμí

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 moc.oohay@dalimnarhet

  ‘ëÙáº:17826288-23740088-07321088- 69448488    

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~ÿ¥ïý̄ ²Ä~ àï~êþ

‘ù³}õ - ¬ šé|í {í }¥ï¯$ |…Ñ¯ }́ ‰ì {́î~ü¾$ ²ö…³öÿ ‰~²ã }êïù̄ÿ$
‰é|ã 591$ È†Ýú }öí ‘ëÙô:2 - 17568288-42639864

Ø~àº:39465288|

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

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ è|îÑþ ²}îó̄ÿ

à~²©~òú$ ¼ù³²ÿ$ š~®û Ôóþ|{…~®$ šó‡ ‰~²àýóæ ̧ýï~õ ‘ù³}õ

‘ëÙáº: 61-01312433-  11312433 Ø~àº:12312433

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ î³}®‰÷²

©³ñ {…~®-¼ý³ ©÷}²ä~û$ 02î’³ÿ È†ýÑ“$ ò†¾ ‘Ý~ÈÒ ̧ë¦½÷²
‰éã22     ‘ëÙô: 63510233-660 øï³}û: 40907966190 ö

85321616190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ ‘~šýâ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ îý̄}õ à~Ÿ$ }…’̄}ÿ ̧³ö ¼³Üþ$ ̧~©’ï~õ
¸Ñ~®”$ ‰éã87$ Ë }öí$ ö}¥¯3  à̄‰¹’þ: 4148997991

‘ëÙô:9-83028022     Ø~àº: 75528022

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

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ò~À³ îÕ~²ÿ

‘ù³}õ- àï³…ó̄ÿ ¡ý’å³$ …Ñ̄ }́ ‰ï‹ …óμüô$ ̧ï“ ²}̧“$ îý̄}õ
îÑ~®õ$ š~®û ²ö¼ô ÀóÑ“  moc.oohay@ocdoorgrozob 

‘ëÙô: 60716256-27106256-83016256-43206256

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 ø~¼ð ¼ï¹Ñëþ

‘ù³}õ- }…’̄}ÿ š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$|¬ ¼ùý̄ Øë¹Ùþ )…ýïú4($
¸~©’ï~õ îýó~$ ö²ö®ÿ1$ È†Ýú5$ ö}¥¯01 ‘ëÙô: 37766644-

20555644 à~²©~òú: 59909365   Ø~àº: 63055644

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ …~…~üþ

‘ù³}õ$ ¬ {́}®ÿ$ }…’̄}ÿ ¬ …ù†÷®ÿ$ ‰éã2$ È†Ýú1$ ö}¥¯2
‘ëÙô:5-47745066-120 Ø~àº:43663066-120

²üýº ¼³à“: {Ü~ÿ }Ø½ýô ä³šþ

‘ù³}õ-àýë÷î’³9 š~®û Ǖüð à³Ÿ$ ¬ ¼ùý̄¸~î~òþ ‰÷²$à÷¡ú }ê†³´ }öí$
¸~©’ï~õ {̧~õ ©÷®²ö$   à̄‰¹’þ:314448973

‘ëÙô:01014684    Ø~àº:04758166moc.ordohknasa@ofni

î̄ü³Ð~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    
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 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

¸~́ü~õ

 îù~̂ Ǖ»

î~ø³öøïá~²}õ

 ́îýô ̧~©“

 }ü³}õ ©~ã

 Ǖ» òý³ö

‘ù³}õ - …÷̧’ô

 …ùóý~õ šó÷̂

à÷…~õ à~ö

  î½~òý³

øåμ}

 ‰ý³²}́

´ü¹’~̂
 ) ̧ù~îþ ©~Ã (

 ‰·öø¾

 }ü³}õ }̧’ô

 ̧~́ {̂ ‰³®}́}õ

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: 7|- 17012222 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 Ø³ǖ 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 îÁÉÙþ À~ê¦þ

‘ù³}õ- ¬ …ù½’þ$ ¬ ̧³}Ø³}́$ à÷¡ú 11$ ‰é|ã 5$ ö}¥¯ 2

‘ëÙô:81482253- 530-52515788 Ø~àº: 57903788 øï³}û: 88708112190

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  ̧Ñý̄ îù±̂ ‘³}…þ

‘ù³}õ- ¬ îÉù³ÿ$ …Ñ¯ }́¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ¼ï~²û 28

à̄ ‰¹’þ:3535776651‘ëÙô: 31630488-45400788

Ø~àº: 40711488

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

î̄ü³Ð~îì: { Ü~ÿ …ùμ}® ́²}Ð“

}ø÷}́-}ò’ù~ÿ …ë÷}²‰³®üº$ šó‡ ®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷² $ î÷̧¹ú Ð~êþ šù~® ®}ò½å~øþ
©÷´̧’~õ  ‘ëÙáº: 51625333-08605333- 71625333-160

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 ‰³öüμ ‘›μüú ¡þ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ ¼ùý̄ ©¯}îþ$ ¼ï~²û 73

‘ëÙô: 91197788$ 4-28667788 Ø~àº: 01057788

moc.rinahsom@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ …ùïô ¥½ï’þ

‘ù³}õ-¬ Ð†~»|‰÷² )‘÷}òý³($ ¼ï~²û 11

‘ëÙô: 37107788 Ø~àº: 02557788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ¡ù³{́}®

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$…~è|‘³ }́ îÉù³ÿ$¬ ́üó~êþ Ô³…þ$ à÷¡ú Ð½÷²ÿ$
…ô …¹“ 8$ ¼ï~²û 31  ‘ëÙô:47124788-57624788-

Ø~àº:00944788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ Ð†̄}êï›ý̄ ò·}® ¥¹ýóý~õ

‘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

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 …~…â Ø³©÷

‘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

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ ÐÉ~²ÿ

}ø÷}́- …ë÷}² äë¹’~õ$ ò†¾ ¬ ò~øý̄ Ô³…þ

‘ëÙô: 49205333$ 8-73914333-160 Ø~àº: 26224333-160
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¸~́û }ò̄¼~õ ‰÷ü~
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î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ‰³öüμ ¼Ñ†~õ è|²ÿ

}ø÷}́-à÷ÿ äë¹’~õ$šó‡ ‰~²àýóæ …ýï~²̧’~õ äë¹’~õ $ ¬ îÙý̄$  ‰é|ã 51

‘ëÙô:7-54634733-160 Ø~àº:28334733 -160

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³¼ý̄ö´ü³ÿ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ öòâ$¬ êýëþ$à÷¡ú Ø³ø~®$ ‰éã5
à̄‰¹’þ:1137164992 moc.ec-ravahar.www

‘ëÙô: 17174088 Ø~àº: 69343088

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 šï½ý̄ î†Á³

‘ù³}õ-¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 17992888$ 22343888 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~²û22
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 àý÷}õ àý÷}õ ‰·öû

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ²ö…³öÿ ¬ Ø~Èïþ$ ¬ Ð†̄ö$ ‰é|ã 64

‘ëÙáº:3-00503988  à̄‰¹’þ:3193494951

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:12344388-92672388 Ø~àº:8267238888

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 î¦ï¯ ²ö®ä³ÿ

‘ù³}õ-¬ …ù½’þ$ò³̧ý̄û …ú ¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ‰éã19

‘ëÙô: 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}îý³ ¥¹ýô ¼›~Ðþ

‘ù³}õ-¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$ à÷¡ú øï¯}õ$ ¼ï~²û3$ øïáÚ$ à̄‰¹’þ 68141

‘ëÙô: 56-46-26012466$ 35843466$ 48681966 Ø~àº: 41101966

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-¼ù³ã }à†~‘~õ$ Ø~́ 2$ î›’ïÒ }®}²ÿ äëù~$ È†Ýú 2$ ö}¥¯ 702 šó÷…þ
‘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

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  ‘ëÙáº: 58652223-846932223- 130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ‘÷²Ÿ À~…³ÿ

‘ù³}õ-š³®õ$‘~…~õ ¼³Üþ$‰éã81

‘ëÙô:71-41424688 Ø~àº:07338788
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 }ò›ïô …’ô }ü³}õ
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Ø³} È³̈ {²üô …ó~

{̂ à³©ú

ü~²}õ ̧~́û ‘̄…ý³

È³̈ ö ̧~́û
à~̧Šýô

¸~́û ‘Ý~ÈÒ ø³îμ

¼~ê÷®û ©~ã

² ø~® }à¹ýô

øïå÷õ

à³}òú …ú à³}òú ‰~²»

{̂ ö²´}õ

…ù¹~́ {̧~ÿ }ü³}òý~õ

{‘â

©~ã ‰~üú

…ó~ …³Ÿ

‘³}́ {̂ }ê÷ò̄

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:30833788 ‘ëÙô: 42893788

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 Ø³¼ý̄ }²´}òþ …ý³ä~òþ

}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- ¬ …ù½’þ$¬ ‰~à¹’~õ$à÷¡ú ®øð$‰é|ã8$È†Ýú3

‘ëÙô:5-39134588   Ø~àº:11342588

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦¹ô }…÷}ê¦¹óþ

…ó̄² Ð†~»-¬ îÁÉÙþ ©ïýóþ$ ¡ù~² ²}û }‘÷…÷̧³}òþ$ ̧~©’ï~õ
àé¸ýâ$È†Ýú3$ö}¥¯9   ‘ëÙô:89056633-670

Ø~àº:34398633-670øï³}û 82850032190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¥¹ýô Ð³̂ Ð~î³ÿ

ä³ä~õ-©ý~…~õ ¼ùý̄ …ù½’þ- …Ñ“̀ 61-¬ ò÷…ª“-à÷¡ú ̧÷ñ ¼³Üþ
à̄‰¹’þ9687565194  ‘ëÙô:3-18606123-710 Ø~àº:59706123

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥†ý‡|}êëú ®êå½~

}ø÷}́ -¬01àý~õ {…~®$ò†¾ öø~…þ$̧~©’ï~õ ®}ò¾$È†Ýú2$ö}¥¯ 7ö8

 ‘ëÙô:1-05758333- 14787333-00031933-160
Ø~àº:83687333-160

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îÁÉÙþ ò†÷ÿ ò·}®

}ÀÙù~õ-©ý~…~õ ¼ý« À¯öß ¼ï~êþ$…ô …¹“ …ùïô$ ‰é|ã281
‘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 î¦ï¯ ¥¹ýô À¯Üý~òþ

 ‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ $îý̄}õ ‰÷òâ$…ë÷}² îý³´} …~…~üþ$ ‰é|ã021

È†Ýú4 ö}¥¯   ‘ëÙô:53711444-42711444  Ø~àº:94108444

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

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ Ð†̄}êÑÍýð ¼~û|à³îþ

‘ù³}õ-|¬ ¼ùý̄ ®à’³ …ù½’þ$ ¬ }ò̄ü½ú$ }ò̄ü½ú3$ ¼ï~²û22

‘ëÙáº: 18180488-15350488

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}ê¦¹ýô À~®Üþ|‰÷²

}ø÷}́- …ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$̧~©’ï~õ Øóþ îùó̄¸þ$
È†Ýú 4 ‘ëÙô: 4-15443443-160 Ø~àº:65443443-160

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  ‰÷ü~õ ò›Ùþ

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~ÿ î¦ï¯ äó›÷ÿ

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ …ë÷}² ¡ï³}õ$ ò†¾ î÷¥¯üô$‰é|ã1È†Ýú }öí ö}¥¯ 1
‘ëÙô:5-48833333  Ø~àº:63403333-160
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   ¼ïº Ðï³}õ

‰~²» }̧ë÷̂

}üïô ²öüú ²}û

}̧’ó̄

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ‘ýμò÷…ýâ

}ø÷}́-…ë÷}² äë¹’~õ$à÷ÿ ̧Ñÿ̄$¬ ò³äº $‰é|ã 02$
à̄‰¹’þ:6718566316 moc.oohay@nabesahom

‘ëÙáº:23144333-35242333-97815333-160

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 }¥ï¯ ¼~ø³àóþ

 }ø÷}́-}î~òýú$¬ êÝï~õ$…ýô ®´ ö …÷Ðëþ$‰é|ã 23

‘ëÙáº:22356333-29476333-73636333-160

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

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‘~¿

©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 ²}îýô ²}üå~õ

 ‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ©³î½ù³$¬ Ð³…Ñëþ$‰é|ã 7ö}¥¯3
‘ëÙô:30830588-47616788 Ø~àº:89951588

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:{Ü~ÿ àýù~õ àé|ò’³ÿ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ àé|ø¯ö´$¬ }©’ý~²üú$ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ }©’ý~²üú$ò†¾
à÷¡ú©¯}š÷$ ‰é|ã62$ ö}¥¯ø~ÿ6$7$8 ‘ëÙô:4-22147522ö

 5-17536722 Ø~àº$88745522

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ̧³êâ

}ø÷}́-¬ ê½å³$…ýô ¼³Û ö  ®øÝ~õ îÉëÞ$î›’ïÒ ́üå÷²}”$
à̄‰¹’þ:62829733  ‘ëÙô:62829733-160 Ø~àº:01917733-160

øï³}û:09403136190

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 Ø³´ }® {²ü~ ®ö̧“

‘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 }¥¹~õ ò÷²ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² à½~ö²´$¬ 61 {°²$ ̧~©’ï~õ …Ñ“̀$ ‰é|ã63$ È†Ýú1$
ö}¥¯üâ šó÷…þ   ‘ëÙô: 3-29519466   Ø~àº: 97666966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êú }̧ïÑëý~õ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ¼ùý̄ ®}‚ïþ$‰éã19

‘ëÙô:1-02147988-50115988 Ø~àº:90138988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ Ü³¼þ

‘ù³}õ-¬ ̧„÷í ¼ï~êþ$¼ù³ã ̧„÷í$ ©ý~…~õ 5 ¼³Üþ$¬ ®öñ Ô³…þ$

¼ï~²û 4 ‘ëÙô:9-88131288 Ø~àº: 19131288

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î¦¹ô îý³ Ð½Þ }êëú

‘ù³}õ-¸ý̄ ©ó̄}õ$¬ }²̧†~²}õ$à÷¡ú ÐÉ~²$‰é|ã9 $È†Ýú ®öñ

‘ëÙô:96247822$ 6-52858822Ø~àº:06147822

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô À~‚†þ

‘ù³}õ-¬ ̧„÷í ¼ï~êþ$…~è‘³ }́ …μ²ä³}û òý~ü¾$¼ù³ã ̧„÷í$¬
ò¹’³õ$à÷¡ú ¡ù~²ñ Ô³…þ$‰éã9$ö}¥¯1  ‘ëÙáº: 31454088-

68501688 à̄ ‰¹’þ:1673595991

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à³}î“  ‘öàëþ

‘ù³}õ-¬ }¥ï¯ ÜÁý³$à÷¡ú ®øð$‰é|ã 51$ Ã Œ:8511-59391

‘ëÙáº:41324-56405788-24723788-43530588
moc.liamg@narmosmahs.inaf

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }…÷}êÝ~̧ð À~òÑþ ò·}®

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$¬ îÝ̄» }²®…ýëþ$¬ ̂$à÷¡ú ̧÷ñ$‰é|ã2$ ö}¥¯2

‘ëÙô:5-06810262- Ø~àº:56810262

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý³ö» ²}®àý~

}ø÷}́-}î~òýú$¬ ‰÷®}”$ò†¾ ¼ùý̄ îóÁÙþ$̧~©’ï~õ À¯²}$È†Ýú
}öí$ö}¥¯1ö2  ‘ëÙáº:10453333-160

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ î¦ÁÁý~õ

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ òýá~õ$‰éã1$ ö}¥¯01
‘ëÙáº:31352488-76933488

ri.dnatse.www

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
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

öüóú ̧~²

Ø³}́ {̂

‰³®ü¹~õ ̧~́û È³}¥~õ

…÷òýμ ‘̄…ý³

îù³ {²}́}õ ¼ù³

òåýô äï~òú

àùô ®¶ ¼~²̧’~õ

‰·öø~̂

{…~®ä³}õ Ð³Àú ©~ã

}²î÷õ

}ò̄ü½ú ö²´}õ

 {…~®}òþ ö ‘÷̧Ñú

‰þ à¯û

²û ‰þ È³̈

à~ö¿ ‰þ î½ù¯

È³̈ ö ‘÷̧Ñú

…ëó̄ ‰~üú

 …~òý~õ ®üï~»

¸~¥ì }îý̄ }ü³}òý~õ|

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ ²}́îýâ ©~¡ýáý~õ

‘ù³}õ-¬ Ø’¦þ ¼Ý~Üþ$¬ …ý¹’÷õ$à÷¡ú 1/2$‰é|ã94

‘ëÙô:5-49419988 Ø~àº:20455988

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ }…³}øýð À÷îþ

‘†³üμ-®²ö}́û ‘ù³}õ$©ý~…~õ {°²ÿ$®}ò¾ ¼³Üþ$‰é|ã4$

‘ëÙô:41761333-140   Ø~àº:32370333-140

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ ò~À³ ²ØýÝþ }̧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 ‰ýï~õ ü~®ä~²ÿ

‘ù³}õ- …ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ äë¹’~õ91$ ‰éã6

‘ëÙáº: 46344044-82439044

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ǖ òÁý³ÿ ÜëÑú …ýô

‘ù³}õ  ¬ îéÀ¯²}$ …ýô ¼ý« …ù~üþ ö ¼ý³}́$‰éã851$ |È†Ýú ®öñ

‘ëÙô:39115088-98353088-  03-82470688 Ø~àº: 31423088

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ®}ö® šÑÙ³ÿ

‘ù³}õ- à³üïª~õ ́ò̄$ ¬ ©³®îó̄ ¼ï~êþ$ ̧~©’ï~õ ¼ï~²û501$
ö}¥¯206‘ëÙáº:05943888-24200388-99590388

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- ¬ öêýÑÁ³$|…~è‘³ }́ îý³®}î~®$|¬ Ü†~®ü~õ$ à÷¡ú ò÷²$ ‰éã2$
ö}¥¯2‘ëÙô:47047888 - 74578788  Ø~àº:96527888

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}êú ¥¹ýóþ

‘ù³}õ-…ë÷}² à½~ö²´$šó÷̂ Ô³…þ|‘Ý~ÈÒ à~²ä³$ ‰éã013
à̄‰¹’þ:7863888141 ‘ëÙáº:55193466-43263466

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô òýá÷ÀÙ“ šù³îþ

‘ù³}õ- ¼ý³}́-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$¬ Ǖîå~û$ ‰éã542

‘ëÙáº:94670383-170

moc.liamg@oc.henamagnigen

ò~ü‡ ²‚ýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ š~…³ …~ø³ È~è²ÿ

}²®…ýì-…ë÷}² ¼ù̄}$ò†¾ à÷¡ú î̄²»$ ‰éã512  ‘ëÙô: 88012733-540
‘ëÙáº:4- 18085233-540

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ ©ý³}ò̄ü¾

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² ®²ü~$îÉù³ÿ ¼ï~êþ$ à÷ÿ î³ö}²ǖ$
î³ö}²ǖ3$‰éã 62  ‘ëÙô:13559688-83659688 Ø~àº: 48306588

   

²üýº øý~” î̄ü³û : {Ü~ÿ ‰³öüμ ò›Ùþ

¸óó̄Ÿ-©ý~…~õ ‘áýú ö ¡ïô$à÷¡ú ø¯}ü“$‰éã14

‘ëÙô:84772633-780Ø~àº:94772633-780

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²Ä~ ò›Ú ́}®û

…~…ì- àï³…ó̄ÿ Ô³…þ-‘÷¥ý̄13$ò†¾ à÷¡ú Øé|̈ üâ$

‘ëÙáº:28301323-61266323-110  øï³}û: 35128121190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²ö̈ }êú ®Ð~öÿ    

…ù†ù~õ-Øëáú ¼ùý̄ ò¦÷ÿ$î›’ïÒ ‘›~²ÿ ö }®}²ÿ à³üïþ$ È†Ýú
5$ö}¥¯11  ‘ëÙáº:90223725-160 øï³}û:02873166190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðμüμ}êú î›ë¹þ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û à³®̧’~õ$¬ øÙ̄øð$¬ š~ò†~́}õ }òÝé|̂ }̧é|îþ$¬ ¼ùý̄
®ö®}òåú)92($‰é|ã2$à̄‰¹’þ:1774588341

‘ëÙô:3-10551088 Ø~àº:03551088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ šÑÙ³ ²}®à~òþ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$¼ï~²û2122 à̄‰¹’þ:4384883341

‘ëÙô:8-71982788 Ø~àº:45882788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ô ¼›~Ðþ

î½ù̄- …ë÷}² ©ý~ñ ¼ï~êþ$¬ ø¯}ü“ Ô³…þ$…ýô ø¯}ü“ 01ö21$ ò†¾
î÷̧÷ÿ Ü÷¡~òþ$‰é|ã23 ‘ëÙô:55563573-150

Ø~àº:56093573

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   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¦ï¯ÿ

‘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 ²ö̈ }êú ò~À³ÿ ́}®û    

‘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: 72551032-10151032-08432322  Ø~àº:80062522-93651032
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šéí À~ê¦þ î†ýô

‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ …ë÷}² ¼ùý̄}õ$ …³Ÿ ́ü’÷õ$ È†Ýú7$ ö}¥¯3A 
‘ëÙáº:04937066- 70662242190

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ }̧ïÑýëþ

‘ù³}õ-îý̄}õ ²̧~ê“$¬ øóå~ñ$©ý~…~õ }êμø³}$‰é|ã2$ È†Ýú }öí ö ̧÷ñ
‘ëÙô:85728177-31009877-52299877Ø~àº:95728177

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ îÁÉÙþ ¥¹ýóþ

‘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    

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 îù³…~õ ‰÷è®ÿ

}ø÷}́- ¬ î÷¥¯üô$ ¬ ‘ý³$ šó‡ òÍ~ñ îùó̄¸þ$ ‰éã5  à̄‰¹’þ: 18741-
65516   ‘ëÙô: 7-61823333 -160  Ø~àº:  24926333-160

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ }²®à~òý~õ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ®à’³ …ù½’þ$ ¬ }ò̄ü½ú }Àëþ$ ¬ }ò̄ü½ú 5 Ô³…þ$ ‰éã 7$
È†Ýú3‘ëÙô:1$03041488$08814488Ø~àº:97814488

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:©~òð }Ø¹~òú à¹~üþ à÷‰~üþ

‘ù³}õ- îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ }ê÷ò̄$ šó‡ …ýï~²̧’~õ à¹³ÿ$¬ ²}¼ì
à÷²ÿ$ ‰éã01$ È†Ýú }öí    ‘ëÙô:9-72865688

Ø~àº:63718788

ä³öû îùó̄¸ýô È³̈ ö ̧~́û
¼ý³}́- ¬ îÑ~êþ {…~®$î›’ïÒ {Ø’~̂ Ø~²»$ö}¥¯506

 à̄‰¹’þ:6583877817    ‘ëÙáº:86445363-170    

moc.liamg@sraf.ocst

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 î¦ï¯Ðëþ îù̄ÿ ̧ëÉ~òþ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$šó‡ ‰ì À¯²$à÷¡ú ̧ýïý~²ÿ$ ‰éã84$
à̄‰¹’þ: 1414161391 ‘ëÙô:86740222  Ø~àº:79138622

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:00842333-820

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ðëýª~òþ

}ø÷}́- àý~òŠ~²»$ ¬ ¼ùý̄ öø~…þ$…ýô ¬51 ö61)àý~òŠ~²»($î›’ïÒ
{²ü~3$ö}¥¯3$È†Ýú2$à̄‰¹’þ:5863785516

‘ëÙáº:66757333-160 moc.oohay@noorakamansrap

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îýô ̧~²òæ

‘ù³}õ-¬ öêþ ÐÁ³$ …~è‘³ }́ òý~ü¾$ ¬ ¼ùý̄ Ð~ÈÙþ Ô³…þ$ ¼ï~²û001$
¸~©’ï~õ ‰³¼ý~$ È†Ýú ¼½ð  ‘ëÙô:32-02615622

Ø~àº:42615622  moc.narmotiruk.www 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð îù³ò~́ Ø’~̈ ¥Á~²ÿ

‘ù³}õ-àýë÷î’³02š~®û ®î~öò̄$‰~²ã Øó~ö²ÿ ‰³®üº$î³àμ Øó~ö²ÿ
¸³}Ÿ$ ö}¥¯541 à̄ ‰¹’þ:1783617561  ‘ëÙáº:07175834-

02115267-23115267

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ à³üïþ •~…“

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ }¥ï¯ ÜÁý³$à÷¡ú ò÷´®øð$¼ï~²û 81$
È†Ýú8šó÷…þ$ö}¥¯51   ‘ëÙô:2-03335588  Ø~àº:69672788

à̄‰¹’þ 94968-78461  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 ø¯}ü“ }êú ²¥ï~òþ

‘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 î¦¹ô à³…~̧þ ́}®û

}ÀÙù~õ- îý̄}õ {́}®ÿ$î›’ïÒ ̧Šù³$È†Ýú ̧÷ñ$ö}¥¯ 31

à̄‰¹’þ:7935468618   ‘ëÙô:1-04949663-130
Ø~àº:43889663-130

²üýº øý~” î̄ü³û: {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 š÷}® ́²ä³ š÷}ø³ÿ

‘ù³}õ- ü÷̧Ú {…~®$ ¬ }…ô ̧ýó~$ ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ àéò’³ÿ$ ò†¾ ©ý~…~õ 73$ ‰éã
911$ È†Ýú }öí$ à̄‰¹’þ:1113664341-moc.liamg@hardahette 

‘ëÙô:1-00089888$ 26322688$ 07322688$ 48322688 Ø~àº:16360988

È³}¥~õ }…óýú à¹³ÿ

 î½~ö² Ø³}®ǖ

 Ðï³}õ {…~®ÿ {ò~øý̄

¼³à“ ²î‹

²ø~̂

 …ó~¼ù³

ä³öû îùó̄¸ýô È³̈ ö ̧~́û

¸’~öò̄

È³̈ ö }ò̄ü½ú ¼ý÷} }Èëº

{́î÷õ ̧~́û à~̧Šýô

‰~²» òï~à~²öõ

àýë÷‰ýá÷{²üô

{²̧º ‰ì ‰~²»

Ðï³}õ }ü³}õ

{²öüô È³̈ ̧Š~ø~õ

}‘¦~® ²}û
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Ôéîþ

î½ù̄- …ë÷}² öàýì {…~®$ …ýô öàýì {…~® 46ö66$ ‰éã 5$

   à̄‰¹’þ:9413879719  ‘ëÙáº: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 Ðëý³Ä~ }ò÷²ü~õ

‘ù³}õ- ¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ ‰~üýô ‘³ }́ ¬ …ù½’þ$  ò†¾ à÷¡ú îÝ̄ñ$ ¼ï~²û 242$
È†Ýú4$ ö}¥¯ 81  à̄‰¹’þ:3435696951- moc.liamg@tlusnoc.sfP 

‘ëÙô:1-09380188-53241788 Ø~àº:46241788

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

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ …ùó~ñ îý³}òý~õ

‘ù³}õ-¸³®}²šóåì$ò†¾ ¥ý̄²ÿ îÝ̄ñ$ ‰éã 31$ ö}¥¯62
à̄‰¹’þ:4464577641  ‘ëÙô:4-39956444Ø~àº:00548798

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ¼†~òþ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ¼³üÑ’þ$ }…’̄}ÿ ©ý~…~õ ‰~̧¯}²}õ$ ©ý~…~õ ̧³ö̧’~õ
¼½ð$ ¼ï~²û 8$ à̄‰¹’þ:19643-91661

‘ëÙô:24896822  Ø~àº:02308822 moc.oohay@thsadnarmo

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }Øéàþ ‰~¼~àþ

‰³ò̄- îý̄}õ }î~ñ$…ë÷}² ¡ù~² …~×$ò†¾ ¬ ́²à÷û$‰éã2

 ‘ëÙô: 9- 84623965  Ø~àº:82333965

 moc.liamg@puorgkahkayap 

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯Ðëþ ÔÙ~²ÿ ́}®û

‘ù³}õ- ¬ ‰~̧¯}²}õ$ ò³̧ý̄û …ú ò÷…óý~®$ à÷ø¹’~õ ®öñ$ ‰éã4
à̄‰¹’þ: 11834-88591   moc.deie.www 

‘ëÙô:1-09024522$04056522 Ø~àº: 72344522

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ îù̄ÿ ®}ö®ò†þ

‘ù³}õ- ü÷̧Ú {…~®$ ¬ šù~õ {²}$ …ýô ¬ 61ö 81$ ‰éã 33$ È†Ýú 2$
ö}¥¯11$ à̄‰¹’þ:7713868341 moc.narizas@ofni 

‘ëÙô:1-03935388 Ø~àº:23935388

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 ¥ïý̄²Ä~ }¥ï¯ü~õ

‘ù³}õ-  ¬ ®à’³ ¼³üÑ’þ$ ²ö…³öÿ ‰~²ã à÷²ö¿$ …ô …¹“ à~öû$
‰éã3$ ö}¥¯1  ‘ëÙáº:52599822   

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ îù̄öÿ

‘†³üμ - ®²ö}́û ‘ù³}õ$ ¬ …~©’³$ à÷¡ú {̂ …³üô$ ‰éã 6

‘ëÙô:42574233-140 Ø~àº:44174233-140
 moc.ralosbbzas.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: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Øó̄²̧áþ

‘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 ¥›“ ‰~²̧~

}ÀÙù~õ- ¬ ²ö®àþ$ò³̧ý̄û …ú ̧ù³ö²®ÿ$È†Ýú Ø÷Ü~òþ …~òâ ‘›~²”$
È†Ýú 4$ ‘ëÙáº:62385773-130   øï³}û:00393573190$

00293573190$ 00193573190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰ý~ñ À~ê¦ú ¼÷¼’³ÿ

}ø÷}́- à÷ÿ ̧Ñÿ̄$ ¬ à~¼~õ Ô³…þ$ ‰éã 14$
à̄‰¹’þ:345566316  moc.liamg@67banarmO 

‘ëÙô:20964333 - 160  ‘ëÙáº:59314333-160

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

à~ö¿ ‘̄…ý³ È÷»

 È³}̈ }ò³¶ÿ ̧Šó’~

‰~ü~ Øô {ö²}õ ̧~́û

 î½~ö² }ü’¹ô

È³̈ ö òÍ~²”

‘÷̧Ñú È³̈ ö
¸~©“ ‰ó~û

Ðï³}õ ®¼“ Ø³}̧~́

 ‰~ü~ ©~ã

¸~́û ø~ÿ {²î~òþ øμ}²û ̧÷ñ

)̧~́ü³}õ(

…ù~̂ ò÷}ò̄ü¾

îùó̄¸ýô î½~ö²
²}ø†³® ̧ó~

È³̈ ö ̧~©“ ²}…ýô

¸~́{̂ ̧÷è²

 }üïô ²}û

 ‰~ǖ}²ÿ ̧~́û  ö ²}û

 ‘ó̄üº ®²©½~õ
}ǖû ø~ÿ àýÙý“

‘~²}®üº

Ðï³}õ îó~…Ò {̂

²ÿ {̂

à~ö¿ {́î~ÿ ‰³¼ýô
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ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

 î̄ü³Ð~îì: ̧³à~²©~òð ò³äº Ð†~̧þ

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$ ¥áýïýú$ ¬ ‰ý~ñ$ ‰éã 44    

‘ëÙô: 69530377Ø~àº: 06710077

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧’÷®û ¼ù¹÷}²}òþ

‘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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼ù³}ñ …ù³}îþ

{®²»: à³î~õ  ¬ }̧’Ýéí$²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ ̧ý̄ }ê½ù̄}$̧~©’ï~õ
…ýïú {̧ý~$È†Ýú ®öñ$ö}¥¯5   ‘ëÙàº:83496423-57016423 -430

 moc.liamg@gne.oc.namreknahsarA

î̄ü³ Ð~îì: ̧³à~²©~òð ̧ïýú }Ø½~²

‘ù³}õ- š³®õ$ ¬ ²¥ýïþ$ ‰éã 61$ ö}¥¯9$ à̄‰¹’þ:1976197691

‘ëÙô:10370262      Ø~àº:30370262

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šÑÙ³ ̧³©÷¿

‘ù³}õ-  ¬ ¼³üÑ’þ$ ‰~üýô ‘³ }́ ¥¹ýóýú }²¼~®$ ®¼¹’~õ ̧÷ñ$ ‰éã 01

‘ëÙáº:6-15878822    Ø~àº:75878822

 ri.dnayaraf@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² °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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø÷îô }ò̄ü½ú

‘ù³}õ-  ²ö®àþ šó÷…þ$ …~è‘³ }́ ¬ ¼ùý̄ …ù³}îþ$ ‰éã 62$ È†Ýú }öí   

Àó̄öß ‰¹’þ: 73355931  ‘ëÙáº:20539644
oc.liamg@puorG.S.T 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ øó³ö² }̧éîýú

´}ø¯}õ- ¬ …ù½’þ$ ò†¾ …ù½’þ 31$ }öêýô ̧~©’ï~õ ̧ï“ ¡‹$ È†Ýú
øïáÚ$ à̄‰¹’þ:1477573189 moc.oohay@hezasraseh 

‘ëÙô:228512338450   òï~…³:20738798-120

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥›“ }êú …~Ü³ÿ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ ©ý~…~õ ̧³ö Ô³…þ$ îý̄}õ à’~̂$ …ë÷}² {̧ï~õ$
à÷¡ú {̧ï~õ ‰ó›ð Ô³…þ$ ‰éã91    ri.anemsrb.www 

‘ëÙáº:65916762-88216762-18216762-120

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:77846444-83440644

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 ̧ý̄ ¥¹ýô ø~¼ïþ

‘ù³}õ- ‰~̧¯}²}õ$ ‰~‚ýô }́ ò÷…óý~® ò†¾ à÷ø¹’~õ ̧÷ñ$ ‰éã806$
ö}¥¯4    ‘ëÙô:46893822     Ø~àº:97893822

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 {²üô }̧áó̄²ÿ

¸óó̄Ÿ- ¬ Øë¹Éýô$ šó‡ ‰~²ã Ðëð ö Øó~ö²ÿ$ ö}¥¯ ¼ï~²û 9
‘ëÙàº: 68178233-780

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:8-751738228- 36252822 ‘ëÙáº: 52692822

 moc.ratsogthkasriz.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ à³üð òý~

‘ù³}õ- ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ‰~‚ýô ‘³ }́ ‰ï‹ …óμüô$ à÷¡ú {́}®ÿ$
‰éã6$ È†Ýú }öí ‘ëÙáº: 00426788   00576788  17430588

 moc.radnabratsoghrat .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹~ñ }ê̄üô ©ý³…ª¾

‘ù³}õ-  ¬ ¼³üÑ’þ$ šó‡ ¥¹ýóýú }²¼~®$ …ô …¹“ }²¼~®$ ̧~©’ï~õ
…³äμǖû$ ‰éã 1$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 41  à̄‰¹’þ: 1164177491

  ‘ëÙô: 07149822-39049822  Ø~àº:53367798
moc.oohay@ardasno 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à~î†ýμ îÑÍïþ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³-¬ ‘÷}òý³-}ò’ù~ÿ …³´üì-…ô …¹“ èêú-‰éã8

‘ëÙô:95428Ø~àº:31650288

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

¸~‘³}Œ ̧Šù³ …ý¹’÷õ

 Ø›³ ‘÷̧Ñú

 {²¼~õ à³î~õ ́îýô

 ‰³}²üô ‰ó̄}²

 Ø³{üó̄ îÑï~²ÿ

²}® ‰þ ä¹’³}õ }î³ö´

È³̈ ö ̧~©“¸ýëâ

¥Á~²̧~́û òýï³ö´

…ýá³}õ ²}øá~² ̧Ñ~®”

{²î~õ ̧~́û ̧óå~õ

îù³}́ä¹’³

´ü³̧~©“ ä¹’³ Ü~‚ð

 È³̈ ä¹’³ …ó̄²

 Ðï³}õ òÝ¾ À¯²}

à~òþ à~ö}õ ¼³ß

 ‰÷üó̄û òÝ¾

îýμ}õ ä¹’³ }²ç

}²à~õ ÐÁ³ ¼ï~í
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ô À¦³} ò÷²®

‘ù³}õ- ¬ {Ø³üÝ~$ …ë÷}² äë½ù³$ ‰é|ã 22$ È†Ýú 21$ö}¥¯74
‘ëÙô:13911022  Ø~àº:28521022

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~  ²ø†³

‘ù³}õ- öêó›â)¬ üïô($ ¬ îÝ̄» }²®…ýëþ$¬ ¼~®{ö²$à÷¡ú ¼~®ÿ$
‰é|ã6$ È†Ýú2  ‘ëÙô:29783022|  Ø~àº: 39783022

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ Ø÷}®}ê̄üô à³üïþ

‘ù³}õ -| ¬ ©³î½ù³ ){‰~®}ò~( à÷¡ú Ø³ø~®$ ‰é|ã6$ È†Ýú 3$ ö}¥8̄

 ‘ëÙô: 32941588 Ø~àº: 42941588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ î†Á³

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 17992888-22343888 Ø~àº:92044888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ {²îô àóÑ~òþ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û {Ø³üÝ~$¬ äëÙ~ñ$‰é|ã23 $ö}¥¯3$

‘ëÙô:92123022-57664022    Ø~àº:52773022

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 ö²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ }ü³Ÿ …ù³}îþ

  ‘ù³}õ-…μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$…~è|‘³ }́ îý̄}õ ‰÷òâ$©ý~…~õ 5$
‰é|ã26$ ö}¥¯ üâ  Ø~àº:04493444 ‘ëÙô:93493444

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 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  Ø³ǖöõ ²¥ï~òþ

‘ù³}õ - ¬ ̧ý̄ šï~í }ê̄üô }̧¯{…~®ÿ$ à÷¡ú 27$ ¼ï~²û 2$ È†Ýú 5
¼³Üþ$ö}¥¯ 21 ‘ëÙô: 44875088 Ø~àº: 00941688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î›ý̄ ©~ñ ö²®ÿ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ îý³Ðï~®$ à÷¡ú 41$ ¼ï~²û 61

‘ëÙô: 17595788 Ø~àº 24093788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îóÁ÷² Ǖîþ

‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$ ¬ ̧ëýï~õ ©~È³$ ¼ï~²û 511$ È†Ýú ̧÷ñ

‘ëÙô: 80362888-36592888 Ø~àº: 88102888

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ àï~í À¯üÝþ

‘ù³}õ - ¬ ̧ý̄ šï~í }ê̄üô }̧¯{…~®ÿ$ ò†¾ ¬ 27$ ¼ï~²û874$
ö}¥¯11  ‘ëÙáº: 5-49035088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ¥ý̄²ÿ

‘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 Ðëþ }ÀÕ³ ä³¼~̧†þ

‘ù³}õ - ü÷̧Ú {…~®$ ¼ùý̄ îùý~² îù³}ñ$ ©ý~…~õ 62$ ¼ï~²û 97

‘ëÙô: 3-14472088 Ø~àº: 29973688

à~̧Šýô …’ô

‰³î~ü÷õ

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ

 ‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

¸ùó̄ ‘³}ò½ú

 ̧ýó̄¶ }ü³}òý~õ

{²îú ä³öû ‰~²̧ý~õ

‰~ü~ ̧~́û ‰~̧~²ä~®

‰~ü~ ̧~́ { ¶ò̄

¸ýï~õ ®²ö®

 ̧ýï~õ …›ó÷²®

 ̧ýï~õ ©μ²

 ̧ýï~õ Ô³̂

 ̧ýï~õ à³î~õ

 ̧ýï~õ ¼~ø³ö®
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‘áó÷ê÷¶ÿ àó’³í ©÷²®äþ ®² …’ô î¹ë§

È³̈ ö ̧~©“

î½~ö²û$}š³} ö ²}û }ò̄}́ÿ ö}¥¯ø~ÿ ÀóÑ’þ

©¯î~” à~²¼ó~̧þ …’ô

à~²©~òú ø~ÿ ̧ýï~õ



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ©¹³ö š~îÑþ

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ò³̧ý̄û …ú Ð†~» {…~®$à÷¡ú }ò̄ü½ú2$ ‰é|ã96
‘ëÙô:77774124Ø~àº:89915488

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿÐëý³Ä~ îý³ ̧Š~̧þ

 ‘ù³}õ-îý³®}î~®$¬ ¼ïº ‘†³üμÿ ¼ï~êþ$à÷¡ú òýáó~ñ$‰é|ã 62$
È†Ýú3 ‘ëÙô: 9-83947222 Ø~àº:04947222

î̄ü³ Ð~îì: îùó̄» …ù³}ñ }îýô

‘ù³}õ - îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ©ý~…~õ 12$ ¼ï~²û7

‘ëÙô: 90181788 Ø~àº: 81172788

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ Ø³ǖöõ ²¥ï~òþ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$²ö…³öÿ ö´}²” à½÷² $¬ ¡ù~²$ò†¾ à÷¡ú ²}îýô$
‰éã 62$ È†Ýú2$ö}¥¯3 ‘ëÙáº:38426988-43016988-

68935988  - 99204443-140

î̄ü³ Ð~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  }à†³ î›ý̄ ‰÷²

‘ù³}õ - ¬ Ø³®ö̧þ$ ¬ à÷¼â$ à÷¡ú }²…~̂ šï½ý̄ ¼ï~êþ$ ¼ï~²û 301

‘ëÙô: 2-19380766 Ø~àº:96570766 -83710766

‘ëÙô à~²©~òú:00212433-Ø~àº:05212433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  î¦ï¯ Ø’÷ä³}Øþ

àýë÷î’³ 08 ‘ù³}õ - Üμöüô$ ¼³à“ ̧ýï~õ {…ýâ

‘ëÙô: 06-95403133-75403133 Ø~àº: 30603133

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê¦¹ýô Ü³}¡ú

¼ý³}́ - àýë÷î’³ 01 š~®û …÷¼ù³$ …ë÷}² }îý³ à†ý³
à̄‰¹’þ:7486578817  ‘ëÙô: 8-44682283-170

Ø~àº:59442283-170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  î›’†þ Ø³öò¢þ

‘ù³}õ-¬ Ø³®ö̧þ$¬ ¼ùý̄ ‘Ý÷ÿ$¬ }ò÷¼ý³ö}òþ$‰éã5$ î›’ïÒ
¸ýï~õ ‘ù³}õ  ‘ëÙô: 17414366 -87414366-76414366

Ø~àº:38414366

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
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à÷¡ú äì ü« Ô³…þ$‰éã 61$̧~©’ï~õ î³àμÿ ®}ò½å~û {́}®
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