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بدون نقطه کور

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان سهام حق 
انتقال ســهام خود را ندارند مگر با موافقت مجمع عمومی 
که به تایید بیش از 50 درصد صاحبان سهام رسیده باشد، 
نقل و انتقال ســهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت 
به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان 
قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شــرکت حاضر شده نقل 
و انتقال را گواهی  نمایند. نقل و انتقال ســهام با نام بدون 
رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت 
کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام بانام او در 
دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی االصول مواد 
30 و 40 الیحه اصالحی قانون تجارت مجری خواهد بود. 
در نتیجه ماده 10 اساسنامه اصالح گردید. موارد پیش بینی 
نشده در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده 
است با نظارت و تائید کتبی بیش از نصف سهامداران طبق 
قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد. در 

نتیجه ماده 63 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت بهینه پردازش 
سپهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۷۱ 

و شناسه ملی ۱۰۷8۰۰۳۳8۴۲ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه 
مــی  عمو مجمــع 
عــادی ســالیانه مــورخ 
تصمیمات   1397/06/06
ذیل اتخاذ شــد: حسین 
محمدیان مردانقم به کد 
ملــی 0048682764 به 
ســمت بــازرس اصلی و 
حمید مــوالزاده کلور به 
 1466764546 ملی  کد 
بــازرس  ســمت  بــه 
علی البــدل بــرای مدت 
انتخاب  مالی  یک  ســال 
گردیدند. علی ســراج به 
ملی 0043315518  کد 
به ســمت مدیــر عامل 
و عضــو هیئــت مدیره و 
ســیامک صبوری به کد 
ملــی 0036049379 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 
و الهام تقی زاده متقی به کد 
ملــی 0040862720 به 
سمت نایب رئیس هیئت 
2سال  مدت  برای  مدیره 
انتخــاب گردیدند- کلیه 
تعهدآور  اســناد  و  اوراق 
بانکی و قراردادها به امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره متفقا و همراه 
 با مهــر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت تارماک
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۳86۳۳
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۰8۴۰۴۹۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۱6  

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷6۴۲۱
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/16 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقــای ســیدمهرداد علوی نســب کد ملی: 
0072830921 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدسینا علوی نسب کد ملی 
0067279570 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت انتخاب 
شــد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396 مورد 

تصویب قرار گرفت.

روزی را تصور کنید که برای هواخوری 
و اســتفاده از طبیعت به بیشــه یا جنگل 
اطراف شهر ســری می زنید تا زمانی را زیر 
سایه درختان از حال و هوای زندگی شهری 
و ماشــینی بیرون بیایید و آرامشی برای 
خود و خانــواده ایجاد کنید. اما با تصویری 
از درختان قطع شــده و زمین های خالی از 
درخت و سرســبزی مواجه می شوید چه 
احساسی پیدا می کنید آیا به یاد روزهایی 
نمی افتید که بسته بسته روزنامه های باطله، 
کاغذهای اضافی و مجالت را کنار سطل های 
آشغال می گذاشتید تا خانه از کاغذهای باطله 

خالی گردد؟!
واقعیت این است که درختان در طول تاریخ 
همیشه مظلوم واقع شده اند. چه آن زمان که برای 
تولید زغال و گرم کردن خانه ها قطع می شدند و 
چه در زمان کنونــی که برای تولید کاغذ از آنها 
استفاده می شــود. هدر رفتن فضای سبز و قطع 
بی رویه درختان، زندگی انسان ها را در ابعاد مختلف 
تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین با تالش همگانی 
باید شهروندان را متوجه این خطر زیست محیطی 
کرد تا در حفظ و نگهداری جنگل ها کوشا باشند.

حفاظت از جنگل ها
درخت در فرهنگ همه ملت های جهان به ویژه 
در فرهنگ ایران قبل و بعد از اسالم همواره ارزشی 
نمادین داشته است و درخت و جنگل همیشه مایه 
آرامش و راحتی انسان ها بوده اند، آرامش جنگل و 
احساس نزدیکی با طبیعت همواره برای گردشگران 
جاذبه داشته است. اما متأسفانه در سال های اخیر، 
همزمان با رشد علم و تکنولوژی، تخریب جنگل ها 
رشد فزاینده ای به خود گرفته به نحوی که نگرانی 
کارشناسان و متخصصان محیط زیست را به همراه 

داشته است.
»ملیکا هوشــمند« کارشناس زیست شناسی 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان ضمن ابراز نگرانی 
نسبت به تخریب جنگل ها درباره اهمیت جنگل ها 
و فضای سبز می گوید: »جنگل ها و مراتع به عنوان 
یکی از مهمترین منابع طبیعی کشور از اهمیت 
ویژه ای برخوردار هستند. جلوگیری از فرسایش 
خــاک، افزایش منابع آب زیرزمینــی، مبارزه با 
آلودگی هوا، تعدیل دما و تلطیف آب و هوا از جمله 
علل پراهمیت بودن پوشش جنگلی و فضای سبز 

در اقصی نقاط کشور است.«
وی اضافــه می کند: »متأســفانه این جامعه 
نباتی که به منزله ریه تنفســی یک سرزمین به 
حساب می آید و تأثیر زیادی در سالمتی و شادابی 
محیط زیست دارد این روزها مورد بی مهری قرار 
گرفته و انسان ها دانســته یا ندانسته به تخریب 
آن مشغول هستند. به غیر از قطع درختان برای 
مصارف صنعتی، تولید کاغذ و چوب برای صنایع، 
چرای دام، سوزاندن و خشکانیدن درختان نیز از  
جمله عواملی هستند که به پوشش گیاهی کشور 

آسیب های جدی وارد می کنند.«
به گفته این کارشناس، تولید هر تن کاغذ در 

نگاهی به آثار و پیامدهای 

مصرف بی رویه کاغذ

صرفه جویی در کاغذ  نجات برگ سبز زندگی
 فریده شریفی

بخش نخست

* کارشناسان اقتصادی می گویند فقط با 10 درصد 
کاهش مصرف کاغذ برای هر فرد می توان میلیون ها درخت را

 از قطع شدن نجات داد.

* یک کارشناس زیست شناسی: تولید هر تن کاغذ در کشور نیاز به 
قطع حداقل 15 اصله درخت تنومند دارد و این در حالی است که 
متأسفانه هر روز شاهد تخریب و قطع درختان جنگل به بهانه
 باال بردن تولید کاغذ مورد نیاز هستیم.

کشور نیاز به قطع حداقل 15 اصله درخت تنومند 
دارد و این در حالی است که متأسفانه هر روز شاهد 
تخریب جنگل های غنی و بی نظیر کشور به بهانه 
باال بردن تولید کاغــذ مورد نیاز برای روزنامه ها، 

کتب و مجالت گوناگون هستیم.
آقایی کــه خود را »جعفری« معرفی می کند 
و در پارکی در حوالی خیابان رســالت مشــغول 
اســتراحت و دیدن بازی کودکان اســت در این 
باره به گزارشــگر کیهان می گوید: »مهندس برق 
بوده ام و چند ســالی است که بازنشسته شده ام و 
برای گذراندن وقت و اســتفاده از فضای ســبز و 
هوای پاکیزه برخی از روزها به پارک می آیم اما با 
صحنه هایی مواجه می شوم که بسیار ناراحت کننده 
اســت چرا که در ابتدای این پارک یک کانکس 
تعبیه شده که محل دریافت مواد بازیافتی است 
و هر روز می بینم که افراد مختلف کتاب، روزنامه، 
مجله و کاغذهای زیادی را به این محل می آورند 
و تحویل می دهند و شامپو، دستمال کاغذی و... 
تحویل می گیرند در حالی که برای تهیه همه این 
منابع کاغذی درختان زیادی قطع شده و هزینه 

زیادی به مصرف رسیده است.«
وی اضافــه می کنــد: »واقعــاً چــرا بایــد 

مصرف کاغذ در هر خانه ای این قدر زیاد باشــد 
که آن را دور بریزند؟! کارشناسان می گویند برای 
تولید هر تن کاغذ باید دســت کم 16-15 اصله 
درخت را قطع کرد و به عالوه در فرآیند تولید آن 
حدود 400 هزار لیتر آب و 4 هزار کیلو وات برق 
مصرف می شود بنابراین چرا باید این همه پسماند 

و زباله خشک تولید شود؟«
به گفته این فرد بازنشسته، اگر وضع به همین 
منوال پیش برود ضربه جدی به محیط زیســت 

وارد خواهد شد.
کارشناســان اقتصــادی می گوینــد فقط با 
10 درصــد کاهش مصرف کاغذ بــرای هر فرد 
می توان میلیون ها درخت را از قطع شدن نجات 
داد، درختانــی که حیات و نفس مــا و زمین را 
تأمیــن می کنند، اما واقعاً شــهروندان چقدر به 
این مســئله حیاتی واقف هستند و به خطرات و 
پیامدهای ناشی از تخریب جنگل ها آگاهی دارند؟

زندگی بدون کاغذ
یکی از پرمصرف ترین مواد مورد اســتفاده مردم، 
برگه های کاغذی است، کاغذهایی که با قطع درختان، 
تبدیل شــدن به تکه های ریــز چوب و تهیه چیپس 
چوب و خمیر شدن به دست می آیند. امروزه حداقل 
70 درصد کاغذ تولیدی در جهان از مشــتقات الیاف 
چوب و 30 درصد بقیه نیز از الیاف گیاهی نظیر باگاس 
)تفاله نیشکر(، کاه و نی تولید می شود. همین کاغذی 
که به سختی به دست می آید و به قیمت قطع درختان 
مثمر ثمر و مفید روانه بازار می شود آسان نیز مصرف 

و به زباله تبدیل می شود.
برگه های تبلیغاتی بر در و دیوار ســاختمان های 
شــهر، روزنامه ها و مجالتی که دســته دســته کنار 
سطل های زباله گذاشته می شود، نامه های اداری که از 
این اتاق به آن اتاق می روند و سپس بایگانی می شوند 
و احتماال موقع جابجایی ادارات و ســازمان ها به دور 
ریخته می شوند و ... همه و همه نمونه هایی از مصرف 

بی رویه کاغذ و افزایش زباله اســت، اما آیا به راستی 
زندگی بدون کاغذ امکان پذیر نیست؟

»سارا راجیان« کارشناس ارشد اقتصاد به سوال 
گزارشگر کیهان درباره زندگی بدون کاغذ اینگونه پاسخ 
می گوید: »یکی از مصارف عمده مردم کاغذ است که 
متاســفانه شاهد اسراف زیادی در این زمینه هستیم 
و هــر روز کاغذهایی را می بینیم که در ســطل های 
زباله روی هم انباشته می شوند درحالی که بسیاری از 
آنان ســفید است و حتی کلمه ای بر روی آنها نوشته 

نشده است!«
وی اضافه می کند: »مصــرف روزافزون کاغذ در 
کشــور به معنی تخریب پوشش گیاهی، جنگل ها و 
مراتع سرسبز کشور اســت و تا آنجاکه ممکن است 
باید در اســتفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم تا محیط 

زیست خود را سالم و پاکیزه نگه داریم.«
این کارشناس خاطرنشان می کند: »زندگی بدون 
کاغذبازی هم امکان پذیر است، کافی است هرکدام از 
افراد جامعه راه های رسیدن به این زندگی را تمرین 
کنند. به طــور مثال به کودکان خود بیاموزیم که از 
دفترچه های خود به بهترین نحو استفاده کنند و در 
مصرف کاغذ صرفه جویی کنند یا در ادارات کارمندان 
از کاغذهای کمتری استفاده کنند و بیشتر مکاتبات 

خــود را به صورت اینترنتی و رایانه ای انجام دهند یا 
مثال آگهی های تبلیغاتی ترحیم و تســلیت، دعوت 
و میهمانــی و ... به جــای کارت و اعالمیه به صورت 
شفاهی، پیامک و اینترنتی مبادله شود. دراین صورت 
هم صرفه جویی خواهد شد و هم به اکوسیستم گیاهی 

ضربه ای وارد نخواهد آمد.«
صرفه جویی و پرهیز از اسراف

یک خانــم خانه دار که دختــرش کالس دوم 
دبستان اســت درباره صرفه جویی در مصرف کاغذ 
می گوید: »اســتفاده از فرهنگ صرفه جویی در هر 
خانواده ای الزم و ضروری اســت و پدرها و مادرها 
از همان ابتدا باید بــه کودکان خود آموزش دهند 
تــا از مصرف بی رویه کاغذ جلوگیری کنند، به طور 
مثال کودکان زیادی در خانواده ها مشاهده می شوند 
که برای نقاشــی کردن ده ها کاغذ را استفاده و پاره 
پاره می کنند، چون معتقدند که نقاشی شان خوب 
نشــده و باید دوباره نقاشی کنند، درحالی که پدر و 
مــادر می توانند به کودک خود آموزش دهند که از 
کاغذهای باطله و یــا برگه هایی که یک طرف آنها 
استفاده شده مصرف کنند تا اسراف نشود و کاغذها 

به سطل زبانه پرتاب نشوند.«
این خانم به نقل یک خاطره از یکی از دوستانش 
می پردازد و می گوید: »یکی از دوســتان من با اینکه 
از نظر اقتصادی در موقعیت بدی قرار نداشــتند اما 
بسیار صرفه جو و قانع بودند برای استفاده فرزندانش 
در هنگام نقاشــی یا تمرین مشــق و ... از کاغذهای 
تبلیغاتی که متاســفانه تعداد آنها کم هم نیست و بر 
در و دیوار ساختمان ها نصب شده اند استفاده می کرد 
و می گفت وقتی در خانه را باز می کنم می بینم ده ها 
کاغذ تبلیغاتی با کیفیت عالی به درون خانه انداخته اند 
و بــه همین دلیل آنهــا را منگنه می زنم و به صورت 
یــک دفترچه دراختیار کودکانم قــرار می دهم تا از 
پشت برگه ها که سفید یا رنگی هستند برای نقاشی 
اســتفاده کنند و به این ترتیب هم کمک به اقتصاد 
خانواده کرده ام و هم به کودکان خود الگوی صحیح 

مصرف و صرفه جویی را آموزش داده ام.«
این خانم خانه دار اضافه می کند: »با الگو گرفتن 
از چنین کسانی می توان هم به اقتصاد خانواده کمک 
کرد و هم قناعــت و صرفه جویی را به فرزندان خود 
آموخت مخصوصا در شرایط کنونی کشور باید متکی 

به اقتصاد خودمان باشیم.«
کاغذهای وارداتی

»ابوالفضل روغنی« رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغــذ و مقوا چندی پیش از توقف تولید کاغذ چاپ 
و تحریــر در کارخانه های داخلی کشــور خبر داده و 
گفته که کاغذهای وارداتی بازار را تســخیر کرده اند. 
وی افــزوده، کارخانه های داخلی می توانند 60درصد 
نیاز داخلی کاغذ روزنامه و 40 درصد نیاز کل کشور 

به کاغذ تحریر را تامین کنند.
نظر سارا راجیان کارشناس اقتصادی را درباره این 
مطلب جویا می شویم، وی می گوید: »این اظهارنظر 
مسئله ای واقعی است اما جای بسی تاسف دارد چراکه 
چه فرقی می کند با افزایش مصرف کاغذ درختی در 
کشور ما قطع شود یا در دنیا درختان قطع شوند تبدیل 
به کاغذ شوند و به کشور ما صادر شوند؟ تخریب محیط 
زیست، قطع درختان در هرجای دنیا که باشد تاسف آور 
و ناراحت کننده است چون اکوسیستم طبیعی با خطر 

آلودگی، ویرانی و تخریب مواجه می گردد.«
وی اضافه می کند: »این گفته ها ازسوی دیگر نشان 
می د هد که مصرف کاغذ متاســفانه در کشور ما زیاد 
است و به احتمال زیاد اسراف و تبذیر صورت می گیرد 
درحالی که با اندکی صرفه جویی می توان از این بحران 
زیست محیطی و تخریب جنگل ها چه در داخل کشور 

و چه در خارج از آن جلوگیری کرد.«
نباید فراموش کرد که صرفه جویی و قناعت آغاز 
یک راه روشــن برای آینده است و نه تنها از اسراف و 
تبذیر جلوگیری می کند بلکه زمینه ای برای پس انداز، 

سرمایه گذاری و اهداف بلندمدت است.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها
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 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب

مجتمع فوالد میانه در نظر دارد احداث سوله آهن اسفنجی مجتمع فوالد 
میانــه را از طریق مناقصه دو مرحله ای بــا ارزیابی کیفی و فنی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
مدت انجام خدمات: 12 ماه شمسی

شرایط متقاضیان:
1- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه 

و یا سایر مراجع ذیصالح
2- دارا بودن شخصیت حقوقی

3- توانایــی ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/500/000/000 )یک میلیارد 
و پانصد میلیون ریال(- به شــماره حســاب 0111510128000 بانک ملی 
شــعبه مرکزی میانه کد شعبه 4811 بنام سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران
4- واریز مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه اســناد غیرقابل استرداد به شماره 
حســاب 0111510128000 بانک ملی شعبه مرکزی میانه کد شعبه 4811 

بنام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
5- به پیشنهادات فاقد تضمین، مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- مناقصه گر بر اســاس اسناد ارسال شده ارزیابی شده و شرکتی که امتیاز 
کیفی زیر 60 را اخذ نماید از مناقصه حذف می گردد.

7- هزینه آگهی منتشره در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- تاریخ تحویل اســناد و مدارک پیشنهادی حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 
1397/9/14 می باشد.

9- تاریخ بازگشــایی پــاکات ارزیابی کیفی)در صورت عــدم تمدید( تاریخ 
1397/9/17 می باشد.

10- مناقصه گران پیشــنهاد خود را در پاکات به صورت الک و مهر شــده 
ارائه می نمایند.

11- مجتمع در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.
12- متقاضیــان از تاریخ نشــر آگهی 1397/8/20 لغایــت 1397/8/30 از 
ساعت 08:00 صبح لغایت 16:00 عصر )به غیر از ایام تعطیل( با ارائه اصل 

فیش واریزی و معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس:
الف. مجتمع فوالد میانه)شهرســتان میانه، ایســتگاه راه آهن، مجتمع فوالد 

میانه، روابط عمومی مجتمع(
ب. شــرکت ملی فوالد ایران)تهران، میدان ولی عصر)عج(، روبروی سینما 
استقالل، پالک 1713( برج شمالی، طبقه 7، آقای یوسف زاده مراجعه نمایند.

13- محل تحویل پیشــنهادات: تهران، شــرکت ملی فــوالد ایران)میدان 
ولی عصر- روبروی سینما استقالل، پالک 1713( برج شمالی، طبقه7، آقای 

یوسف زاده می باشد.
تلفن تماس: 04152338009-02184812486

WWW.NISCOIR.com :آدرس اینترنتی

پیمانکار احداث سوله آهن اسفنجی
شرکت ملی فوالد ایران)مجتمع فوالد میانه(
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