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چانه زنی برجامی سفرای چین و روسیه در وین 
نمایندگان دائم چین و روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین روز 

سه شنبه پیرامون برجام و مذاکرات آتی وین گفت وگو کردند.
به گزارش ایرنا، »میخائیل اولیانوف« که ریاست هیات روس در مذاکرات برجام 
را برعهده دارد، با انتشــار پیامی در توئیتر به این مالقات که در ساختمان جدید 

دفتر نمایندگی دائم چین در وین برگزار شد اشاره کرد. 
وی نوشت: امروز با همکار و دوست خوبم »وانگ کوان« در محل جدید دفتر 
نمایندگــی دائم چین مالقات کردم. ما مواضع خود را در مورد پیمان آکوس و از 

سرگیری آتی مذاکرات وین در مورد برجام هماهنگ کردیم.
مذاکرات درباره ازسرگیری اجرای برجام و لغو تحریم های ظالمانه و غیرانسانی 
آمریکا علیه ایران قرار است هشتم آذر در وین برگزار شود. تا کنون ۶ دور مذاکره 
در وین میان ایران و گروه چهار به عالوه یک انجام شده است. اولیانوف دیروز در 
مصاحبه ای اظهار داشت که هنوز برای اجرای برجام فرصت هست. اما پیش بینی 
اینکه مذاکرات وین چقدر طول خواهد کشید، سخت است. وی افزود: باید منتظر 

ماند تا ایران به وین برگردد و ابتدا به موضع این کشور گوش دهیم.
سفیر روسیه همچنین با انتشار پیامی در توئیتر، مذاکرات وین را سرنوشت ساز 
خواند و با تکرار مواضع جمهوری اســالمی ایران تصریح کرد که گفت وگوها باید 

منجر به موفقیت شود.
مذاکرات درباره ازسرگیری اجرای برجام و لغو تحریم های ظالمانه و غیرانسانی 
آمریکا علیه ایران قرار اســت هشتم آذر در وین برگزار شود. برخی گمانه زنی ها 
درباره احتمال تعویق مذاکرات به دلیل قرنطینه سراســری در اتریش مطرح بود 
اما اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده جلسات تائید کرد که گفت وگوها طبق 
برنامه پیگیری خواهد شد. تا کنون ۶ دور مذاکره در وین میان ایران و گروه چهار 
به عالوه یک انجام شده است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه که 
ریاســت هیات ایرانی در مذاکرات وین را برعهده دارد امروز در گفت وگو با شبکه 
الجزیره تصریح کرد: بایــد روی جدی بودن مذاکرات وین تمرکز کرد. تمرکز ما 
بر رفع تحریم های ظالمانه اســت و آمریکا هم هیچ گزینه ای جز قبول واقعیت 
جدید درباره توافق نامه هســته ای ندارد. وی یادآورشــد که ما به فعالیت های 
هســته ای خود و توسعه آن مطابق با مفاد توافق هسته ای ادامه خواهیم داد. ما 
خواهان ضمانت هایی درخصوص رفع تحریم ها هستیم و واشنگتن هم باید آن 
را در مذاکرات وین ارایه کند. معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: اگر توافق هسته 
ای برخورداری ایران از آن را تضمین نکند، پنجره توافق هسته ای تا ابد باز باقی 
نخواهد ماند. ایران تا یک سال پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام به تمامی 
تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می دادند آثار 
خروج واشنگتن از توافق را جبران می کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده 
تالش کنند. اما پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعالم کرد 
با توجه به اینکه کشــورهای اروپایی به وعده هایشان عمل نکرده اند، در چند گام 
تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران بر اســاس مفاد 

توافق هسته ای برجام صورت می گرفت.

ویژه

وحشت اسرائیل از موشک های ایرانی
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضد ایرانی گفت که هر توافقی 

با تهران حاصل شود، اسرائیل به آن متعهد نیست.
به گزارش ایســنا، نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیستی دیروز )سه 
شــنبه( طی ســخنرانی در کنفرانس امنیتی در دانشگاه ریشــمن به تکرار 

ادعاهای خود علیه کشورمان پرداخت.
به نوشــته روزنامه یدیعوت آحارونوت، بنت گفت: زمانی که من شش ماه 
پیش به دفتر نخست وزیری آمدم از حجم تفاوت ها میان لفاظی ها و اقدامات 
واقعی متحیر شدم. همواره گفته شده که اجازه نمی دهیم ایران به یک قدرت 
هسته ای تبدیل شود اما اکنون برنامه هسته ای این کشور در پیشرفته ترین 
وضعیت خود، بیش از هر زمان دیگری در گذشته قرار دارد.  وی افزود: ایران 
در طول یک دهه گذشته با موشک و نیروهای شبه نظامی ما را محاصره کرده 

است. ایران از راه دور به ما آزار می رساند و به ما صدمه می زند.

پولیتیک

مدیر کل آژانس بیــن المللی انرژی اتمی که به تهران 
آمده اســت ؛ با  رئیس ســازمان انرژی اتمی و وزیر امور 

خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد .
بــه گزارش ایرنا، محمد اســالمی در نشســت خبری 
مشــترک با رافائل گروســی مدیرکل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی، با اشــاره به مذاکرات خود با گروســی اظهار 
کرد: نکتــه حائز اهمیت برای ما و آژانس این اســت که 
کل مسائل فی مابین مسائل فنی است و آژانس از مسائل 
سیاسی و نفوذهای توطئه آمیزی که دشمنان ایران برای 
پیشبرد برنامه هسته ای ایران اعمال می کنند، تأثیر پذیری 

ندارد.
معاون رئیــس جمهوری ادامه داد: مطلب مهمی را که 
امروز آقای گروســی چندین بار در گفــت وگوی خود و 
در مالقات بیان کردند، این اســت کــه هیچ انحرافی در 
برنامه های هســته ای ایران مشاهده نکردند و فعالیت های 
هســته ای ایران طبق معاهدات و ضوابــط در حال انجام 

است.
وی یادآور شــد: پیرامون مواردی که به عنوان مدارک 
در اختیار آژانس که از سوی دشمنان ما منتشر می شود، 
ســواالتی را مطرح کرده بودند که به این ســواالت پاسخ 
داده شده اســت؛ بخش هایی مانده و بخش هایی هم کاًل 
مربوط به مسائل بسته شده گذشته است که در برجام به 

آنها پرداخته و بسته شده است.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی خاطرنشــان کرد: 
مــا امــروز تفاهــم کردیــم ایــن مــوارد را خاتمــه 
بدهیــم و بــا رویــه ای کــه اتخــاذ خواهیم کــرد که 

 مذاکــرات آن هــم هنوز ادامــه دارد، این مــوارد تداوم
 پیدا نکند.

اسالمی گفت: موضوع حائز اهمیت این است که ایران 
در اجرای برنامه هســته ای خود مصمم اســت با توجه به 
تاثیرات برنامه هسته ای ایران در زندگی مردم، بتواند همه 
ابعاد فناوری هسته ای را در بخش های گوناگون مورد بهره 
برداری قرار بدهد که این در دســتور کار ما است و آژانس 

در این راستا به ما کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: همچنین ابالغی 

وجود دارد که ما حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق هســته ای 
به ویژه با نیروگاه هــای کوچک که ظرفیت آن حداکثر تا 
۳۰۰ مگاوات اســت را باید در ایران ایجاد کنیم و آژانس 
کشــورهای دارای تکنولوژی و صاحب صنعت را تشویق و 
پشتیبانی خواهد کرد با استفاده از ظرفیت صنعتی صنایع 
ایران بتوانند در راســتای توسعه و گسترش ظرفیت برق 

اتمی به کشور ما کمک کنند.
گروسی: مناسبات را تا پیدا کردن زمینه های مشترک 

ادامه می دهیم

مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی هم با 
قدردانی از دعوت و میزبانی رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران گفــت: چند ماه پیش که ایــران آمدم با جمهوری 
اســالمی توافق کردیم چند ماه دیگــر برمی گردم تا کار 
 مشــترک مان را در زمینه شفاف ســازی و تــداوم آن را

 ادامه دهیم.
وی افــزود: همانطور که می دانید بــه منظور تداوم و 
تعمیق گفت وگوها با دولت جدید  تا چند ســاعت دیگر 

این افتخار را دارم به مالقات وزیر امور خارجه هم بروم.
مدیــرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی با اشــاره به 
مذاکــرات خود بــا رئیس ســازمان انــرژی اتمی گفت: 
صحبت هایی که امروز صبح داشــتیم بسیار فشرده بود و 
به دنبال آن هســتیم تا کار را تداوم ببخشیم و مناسبات 
را با این نگاه ادامه دهیم که بتوانیم زمینه های مشــترکی 

را پیدا کنیم.
گروسی گفت: موضوعاتی هست که ما و رئیس سازمان 
انرژی اتمی درحال بررســی آن هستیم و در همین سفر 
هدف ما این بود طوری چشــم انداز برنامه هســته ای را 
تعریف کنیم کــه با توجه به تغییــرات اقلیمی، به تولید 
انــرژی پاک کمک کند و این انرژی پــاک  را بتوانیم در 
اختیار همه بگذاریم. این موضوعی بود که چند وقت پیش 
در نشســت گالسکو هم به طور مفصل درباره آن صحبت 

شد.
وی تاکید کرد: تالش ما این است که نشست امروز در 
فضای مثبتی برگزار شــده و نتیجه گیری مثبتی داشته 

باشد.

اسالمی در کنفرانس خبری با گروسی اعالم کرد

تفاهم ایران و آژانس انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات 

 از سوی»ندپرایس« اعالم شد

اصرار واشنگتن بر بازگشت متقابل به برجام

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا که 
کشورش بصورت یکجانبه توافق هسته ای ایران 
)برجام( را نقض کرده و از آن خارج شده است، 
اعالم کرد که بازگشــت متقابــل به پایبندی به 

برجام در راستای منافع همه است.
 ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روز دوشــنبه به وقــت محلی در نشســتی با 
خبرنگاران افزود که بازگشت متقابل به پایبندی 
به برجام در راستای منافع آمریکا، ایران و سایر 

اعضای گروه ۱+۵ است.
 این مقام وزارت خارجه آمریکا که در پاسخ 
به سوالی درباره اقدامات واشنگتن برای بازگشت 
به برجام سخن می گفت، اضافه کرد که ما برای 
بازگشــت به میــز مذاکره گام هــای یکجانبه 

برنخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به 
ســوالی درباره لفاظی ها و کارشکنی های رژیم 
صهیونیســتی درآستانه از ســرگیری مذاکرات 
ویــن نیز گفت که ما به طــور دایم با همکاران 
اســرائیلی خود در ارتباط بوده ایم. رابرت مالی 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران چند روز پیش 

در اسرائیل بود.
نــد پرایس ادامــه داد که نماینــده آمریکا 
در امور ایران دیدار بســیار خوبــی با همتایان 

اسرائیلی خود داشت.
وی یادآور شــد که ما پیــش از این نیز قبل 
و بعــد هر دور مذاکــرات به صــورت مداوم با 

همکاران اسرائیلی خود در ارتباط بوده ایم.
 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در راستای 
لفاظی هــا و فرافکنــی های واشــنگتن و تل 

آویــو درباره برنامه صلح آمیز هســته ای ایران 
و در حالیکه واشــنگتن و تــل آویو خود دارای 
بزرگترین زرادخانه های اتمی هســتند، با بیان 
اینکــه آمریکا و اســرائیل یک هدف مشــترک 
را دنبــال می کنند، مدعی شــد که هدف آنها 
جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح اتمی به 

صورت دایمی و قابل تایید است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه 
ما از نزدیک با متحدان و همکاران خود مشورت 
خواهیم کــرد، افزود که رابرت مالی در روزهای 
اخیر بــا همتایان روس و چینی خــود ارتباط 
داشته، با سه کشــور اروپایی دیدار و با اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کرده است.
وی اضافــه کرد کــه در ایــن دیدارها یک 
توافق عمومی و جامع مبنی بر نیاز به بازگشــت 
دوجانبــه به پایبندی کامــل متقابل به برجام، 

وجود داشت.
 این مقــام وزارت خارجــه آمریکا گفت که 
مســایل مربوط به تحریم ها و گام های هسته 
ای در طول شش دور مذاکرات وین مطرح بوده 
اســت و به همین دلیل  خواســتار ازسرگیری 

مذاکرات هستیم مسایل را نهایی کنیم.
آمریکا همچنین  وزارت خارجه  ســخنگوی 

ادعاها و هراس واشنگتن از پیشرفت برنامه صلح 
آمیز هسته ای ایران را بار دیگر تکرار و ادعا کرد 
دیپلماسی پایدارترین ابزار را برای جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای ارائه می دهد.

وی همچنین گفت که واشنگتن بطور دائم با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط است.

مذاکرات درباره ازســرگیری اجرای برجام و 
لغو تحریم های ظالمانه و غیرانسانی آمریکا علیه 
ایران قرار اســت هشتم آذر )۲۹ نوامبر( در وین 

برگزار شود.
تــا کنون ۶ دور مذاکره در وین میان ایران و 
گروه چهار به عالوه یک انجام شــده است. علی 
باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه که 
ریاست هیات ایرانی در مذاکرات وین را برعهده 
دارد، در گفت وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: 
باید روی جدی بودن مذاکرات وین تمرکز کرد. 
تمرکــز ما بر رفع تحریم های ظالمانه اســت و 
آمریکا هــم هیچ گزینه ای جــز قبول واقعیت 

جدید درباره توافق نامه هسته ای ندارد.
وی یادآورشــد که ما به فعالیت های هسته 
ای خود و توسعه آن مطابق با مفاد توافق هسته 
ای ادامــه خواهیم داد. ما خواهان ضمانت هایی 
درخصوص رفع تحریم ها هســتیم و واشنگتن 

هم باید آن را در مذاکرات وین ارایه کند.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: اگر توافق 
هســته ای برخورداری ایــران از آن را تضمین 
نکند، پنجره توافق هســته ای تــا ابد باز باقی 

نخواهد ماند.
ایران تا یک ســال پس از خروج غیرقانونی 
آمریــکا از برجام به تمامــی تعهداتش ذیل این 
توافق عمــل کرد تا به کشــورهای اروپایی که 
وعده می دادند آثار خروج واشــنگتن از توافق را 
جبران می کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این 

وعده تالش کنند.
امــا پس از گذشــت یــک ســال از خروج 
آمریــکا از برجام، تهران اعالم کــرد با توجه به 
اینکه کشــورهای اروپایی به وعده هایشان عمل 
نکرده انــد، در چند گام تعهداتــش ذیل برجام 
را کاهش خواهــد داد. کاهش تعهــدات ایران 
بر اســاس مفاد توافق هســته ای برجام صورت 

می گرفت.
جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشوری 
مســئولیت پذیر بارها اعالم کرده اســت که در 
صورت لغو تمام تحریم های آمریکا به نحوی که 
قابل راستی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش در 

برجام باز می گردد.

 

تاریخچه شــکل گیری شــرکت، عملکرد یک ســال اخیر و 
برنامه  هــای آینده ، چگونگی اجرای طرح های توســعه و میزان 
پیشــرفت آنها، مشکالت پیشرو و ارائه راهکارهای برون رفت از 
آن و... از جملــه مباحثی بود که در گفت وگو با مهندس مظفر 
حاجیان، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد اصفهان مورد بحث قرار 
گرفت. او ابتدا درخصوص تاریخچه سابقه شرکت گفت: شرکت 
آهن و فوالد اصفهان در تاریخ ۱۳7۱/۱۱/۱۰ تاسیس و در زمینه 
خرید و فروش ورق های فوالدی و برش مقاطع مختلف و خدمات 
برش آغاز به فعالیت نموده است و هم اکنون نیز در همین راستا با 
داشتن حدود ۶۰ نفر نیروی انسانی و بیش از ۹ خط برش طولی 
و عرضی به فعالیت خود ادامه می دهد. این شرکت در مقطعی از 
زمان در زمینه ساخت سوله و اسکلت فلزی نیز فعالیت داشته 
اســت. وی در گفت وگو با ماهنامــه تخصصی پردازش عملکرد 
یک سال اخیر آن شــرکت و برنامه های آینده آن را یادآور شده 
و افــزود: عمده فعالیت شــرکت در ســال ۱۳۹۹ در دو زمینه 
خرید و فروش ورق های فــوالدی و تامین مایحتاج محصوالت 
فوالدی تولیدی های خرد در سطح استان و در مواردی در سطح 

کشــور بوده است که در تناژ ۴۸۰۰۰ تن اقدام نموده و به لطف 
خدا توانسته در راســتای خدمات فوالدی به شرکت ها و مراکز 
تولیدی صنعتی به مقدار ۲7۰۰۰ تن ارائه خدمات برش داشته 
باشــد. در این سال در راستای نوسازی و بازسازی خطوط برش 
اقدامات بسیار ارزشمندی صورت گرفته و در جهت تعمیرات نیز 
به خودکفایی رسیده و امور تعمیرات اساسی به دست کارکنان 
پرتالش شرکت انجام می گردد. حاجیان موضوع طرح های توسعه 
و میزان پیشــرفت آن ها را مورد اشاره قرارداد و خاطرنشان کرد 
که بارانداز محصوالت فوالدی، طرح توسعه ای است که به مرحله  
اجرایی و بهره برداری کامل رســیده اســت و خط  ریلی شرکت 
به خطوط  ریلی کشــور متصل و آماده خدمت رسانی و ارسال و 
دریافت محصوالت مختلف و انبار آن از سراسر کشور می باشد. از 
طرفی در راستای طرح های توسعه جدید مطالعات الزم در جهت 
ایجاد خطوط  لوله و پروفیل، توســعه انبارها و افزایش ســرمایه 

اجرایی خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که این شرکت در 
راســتای گسترش فعالیت خود با چه مشکالت احتمالی مواجه 
است و جنابعالی برای حل آن چه راه کارهایی پیشنهاد می نمایید، 
اظهار داشت: مشکل اصلی محیط زیست و موضوع واقع شدن این 
شرکت در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان است که با توجه به این 
مســاله تمدید پروانه شرکت انجام نمی گیرد و از طرفی سد راه 
توســعه شرکت گردیده است، این در حالی است که با توجه به 
عدم کمترین آالیندگی و سابقه ۲۰ ساله فعالیت شرکت انتظار 
می رود مدیران محترم محیط زیست همکاری و مساعدت الزم را 

مبذول دارند. مشکل خاص دیگری که چرخ حرکت را کند نماید 
وجود ندارد. مدیرعامل شــرکت آهن و فــوالد اصفهان افزود: با 
توجه به شرایط کشور و ضرورت توسعه صنعت در جهت کاهش 
وابســتگی و ایجاد اشــتغال پایدار انتظار می رود دولت محترم 
تســهیالت ویژه در نظر گرفته و شرکت هایی که امکان توسعه 
دارنــد را در این جهت هدایت و حمایــت و موانع غیر زیان آور 
را بردارند و درخواســت های ارباب صنایع و کسب وکار را ظرف 
مدت یک هفته به نتیجه عملیاتی برسانند. حاجیان درخصوص 
ویژگی های مثبت خدمات و محصوالت این شــرکت نسبت به 
ســایرین را مورد اشــاره قرار داد و گفت: نکتــه اول امانتداری 
شرکت اســت که زبانزد عام و خاص اســت، اما خدمات برش 
طولی و عرضی خطوط و دقتی که در نواربری و قطعه زنی صورت 
می گیرد باعث شده تا شرکت های مختلف حتی خارج از استان 
هم از خدمات آهن و فوالد اســتفاده کنند؛ توجه به اســتاندارد 
باسکول و سایر تجهیزات، بازسازی و به روزرسانی خطوط برش 

از شاخص های مهم خدمات آهن و فوالد اصفهان است. گفتنی 
اســت خدمات و محصوالت این شرکت شامل شیت کالف های 
فوالدی از ۰/۵ تا ۱۰ میلیمتر، اسلیت نمودن کالف از ضخامت 
۰/۸ تا ۱۰ میلیمتر و برش قطعات مورد ســفارش و بسته بندی 
محصوالت می باشــد.  او معتقد است که صنعت خدمات آهن 
و فوالد کشــور به ســرعت مسیر توســعه را طی نموده است و 
اکنون دانشمندان جوان و صنعتگران نخبه کشور توانایی ساخت 
خطوط مختلف برش در ابعاد و ضخامت های مختلف را دارند و 
این امر موجب بومی ســازی گردیده که نیاز به واردات خطوط 
خدماتی را مرتفع خواهد کرد، ضمن آنکه کیفیت بخشی و ارتقا 
سطح ماشــین آالت و کوچک  کردن و از طرفی ورود به دنیای 
صنعت هوشمند نویدبخش آینده خوبی است. شایان ذکر است 
از دیگر مزیت های این شرکت قرار داشتن در زمینی به وسعت 
۲۳۰ هزارمتری، اتصال به خط  آهن کشور، نزدیکی به فرودگاه 
اصفهــان، مجاورت با جاده ترانزیتی اصفهــان - یزد و... تجارت 
گرانسنگ کادر شرکت در خدمات برش و انبارداری محصوالت 
فوالدی، امکان حمل ریلی از مبدا فوالدمبارکه به شرکت و پس 

از انجام خدمات به اقصی نقاط کشور می باشد.

مهندس مظفر حاجیان، مدیرعامل شرکت »آهن و فوالد اصفهان« خبر داد:

تسریع در ارسال، دریافت و انبار محصوالت مختلف فوالدی توسط »آهن و فوالد اصفهان« 
با متصل شدن به خطوط »ریلی سراسری«

 

بازاریابی و فروش
خرید و فروش محصوالت فوالدی از شرکت فوالد مبارکه و سایر تولیدکنندگان

برش عرضی )کویل به شیت(
تبدیل کالف های گرم و اسیدشویی از ضخامت 2 الی 16 میلیمتر به ورق تا طول 12 متر

)Blanking( قطعه زنی
تبدیل ورق شیت به سایزهای کوچکتر

حمل ونقل ریلی
اتصال به خط ریلی کشور و امکان حمل و نقل ریلی از شرکت فوالد مبارکه و سایر استان های کشور

برش طولی )نواربری(
نواربری و سبک سازی کالف های گرم و اسیدشویی از ضخامت 2 الی 10 میلیمتر

انبارداری
ارائه خدمات انبارداری برای کلیه محصوالت مشتریان با روش های استاندارد

شرکت آهن و فوالد اصفهان
ESFAHAN STEEL & IRON CO.

نشانی: اصفهان- کیلومتر 15 جاده نائین
تلفن: 38788125)031(
کدپستی: 81651-66611

فاکس: 136 و 38788133 )031(
info@esi.co.ir :پست الکترونیک

www.esi.co.ir

گفتنی اســت خدمــات و محصوالت این 
شرکت شامل شــیت کالف های فوالدی از 
0/5 تا 10 میلیمتر، اسلیت نمودن کالف از 
ضخامت 0/8 تا 10 میلیمتر و برش قطعات 
محصوالت  بســته بندی  و  سفارش  مورد 

می باشد 


