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فصلی نو در تامین تجهیزات

بازرگانیعملیات  تامین تجهیزات فرآوری مهندسی خرید

ساختومهندسیفعالیتهایتوسعههدفبامینتکشرکتمدیریتگذشته،تجربیاتبهتوجهباو1391سالاواخراز
بهماشینمیاکیشرکتباومجزاءکلیطوربهکاسپینفرآورکانیشرکتازمعدنیصنایعبهویژهخدماتارائهوتجهیزات

.استدادهگسترشراخودهمکاریقانونیشریکعنوانبهمعدنیهایپروژهاجرایوساختبازویعنوان

صاحبومعتبرشرکتهایباهمکاریطریقازخاصتجهیزاتساختتکنولوژیودانشتوسعهجدیدمجموعههدف
PEMO،نظیرالمللیبینتکنولوژی PUMPایتالیا،DIFFENBACHوایتالیاCYL,CINTASAاسپانیا

مدیریتیمجموعهکاریسوابقوکشورامروزشرایطواقتصادیهایسیاستبهتوجهباکههدفی،میباشدترکیهAESو
.نمیباشدذهنازدورماشینکیمیاومینتکدرموجودپرسنلیو

کنیشسنگخطوط،معدنیموادفرآوریتجهیزاتساختوتامین،مهندسیخدماتارائهمینتکشرکتجدیدماموریت
تهتیکنرهایسیستمشاملآببازیابیسیستمهایهایپروژهدرشرکتوارتعاشیتجهیزاتوموادانتقالسیستمهای،

خاص،هایهمزنساختوطراحیفلوکوالنت،وشیمیاییموادسازیآمادهسیستمهایHi-rateتیکنرهای،خمیریریز
.میباشدباطلهانتقالسیستمهایوفیلتراسیونواسالریپمپهاینظیروابستهتجهیزاتوریپالپر

Min-Tecو تجربه ای نو در ساخت و تامین تجهیزات فرآوری مواد معدنی



Min-Tecو تجربه ای نو در طراحی ساخت و تامین تجهیزات فرآوری مواد معدنی

توانمندیهای ما 

بازرگانیعملیات  تامین تجهیزات فرآوری مهندسی و طراحی

ما در سه بخش اصلی آماده خدمت به مشتریان 
:هستیم

.iمشاورهومهندسیطراحی
.iiخاصتجهیزاتوصنعتیهایپروژهاجرایوتامین
.iiiخارجیشرکاءهمکاریباتجهیزاتتامین



خدمات مهندسی و مشاوره

   



خدمات مهندسی
طراحی کارخانجات فرآوری

طراحی کارخانه

فرآوری مواد معدنی

مکانیک و پایپینگ

برق و ابزار دقیق

سیویل، سازه و معماری

جدیدفرآوریکارخانجاتطراحیGreen Fieldموجودکارخانجاتتوسعهطرحیاو

(لیچینگوفلوتاسیون)مستغلیظواحد هایتفضیلیوپایهطراحی

(مغناطیسیروش)آهنتغلیظواحد هایتفضیلیوپایهطراحی

موبایلوثابتصورتبهمعدنیموادبندیدانهوخردایشخطوططراحی

وکائولنماسه،وشنسیلیس،مانندصنعتیکانیهایتولیدواحد هایتفضیلیوپایهطراحی...

وجانمائیهاینقشهتهیهPlot Planکارخانه

کارحالدرکارخانهسازیبهینهوآدیت

مهندسی سیویل مهندسی برق و ابزار دقیق مهندسی مکانیک و پایپینگ مهندسی فرآیند



خدمات مهندسی
فرآوري مواد معدني

(پایلوت)صنعتینیمهوآزمایشگاهیتستهایانجاموطراحی

فرآیندمفهومیطراحی(Conceptual)فرآوریمدارتهیهو(PFD)

وانرژیجرمی،باالنسمحاسباتانجام...

تجهیزاتمشخصاتوسایزتعیین(Equipment Sizing)

پایهطراحی(Basic)فلوتاسیونسلولهایوآسیاشکن،سنگانواعانتخابجهت

باطلهوآبمدیریت،(فیلتراسیونوتیکنر)آبگیریسیستمهایپایهطراحی(Waste Management)

کارحالدرهایکارخانهسازیبهینهوفرآیندطراحیبازنگری

معدنیموادهایکارخانهاندازیراه

سنجیامکانهایطرحتهیهوبررسیمشاوره،خدماتارائه

مهندسی سیویل مهندسی برق و ابزار دقیق مهندسی مکانیک و پایپینگ مهندسی فرآیند

طراحی کارخانه

فرآوری مواد معدنی

مکانیک و پایپینگ

برق و ابزار دقیق

سیویل، سازه و معماری



خدمات مهندسی
و پایپینگمکانیک

مغناطیسیوفلوتاسیونواحدهای:شاملمسوآهنتغلیظهایکارخانهمکانیکالطراحی

گچوماسهوشنکائولن،سیلیس،:مانندفلزیغیرکانیهایکارخانهمکانیکالطراحی

فیدرروتاریونواریتوزینسیستمهاینوارنقاله،:شاملموادانتقالسیستمهایانواعطراحی

فیدروسرنداسپیرال،شاملارتعاشیتجهیزاتساختوطراحی

پایلاستوكوذخیرهمخازنانواعشامل،انبارشتجهیزاتوسیستمهاطراحی

فرآوریتجهیزاتسایزتعیینومحاسبه(Equipment sizing)

،آمادهمخازننگ،پایپیاسالری،پمپهای:شاملاسالریانتقالسیستمهایتفصیلی-پایهطراحیوسایزتعیینمحاسبه

...وسازی

فرآوریتجهیزاتانتخابزمینهدرمشاورهخدماتارائهوطراحی

خریدمهندسیخدماتارائه

مهندسی سیویل مهندسی برق و ابزار دقیق مهندسی مکانیک و پایپینگ مهندسی فرآیند

طراحی کارخانه

فرآوری مواد معدنی

مکانیک و پایپینگ

برق و ابزار دقیق

سیویل، سازه و معماری



خدمات مهندسی
برق و ابزاردقیق

معدنیموادفرآوریکارخانجاتدقیقابزاروبرقپایهطراحی

شاملدقیقابزارتفصیلیطراحیخدماتارائهloop & Cable listWiring Diagrams ,I/O-

اطفاءروشنایی،بهمربوططراحیهایومحاسباتخطی،تکدیاگرامهایشاملبرقتفصیلیطراحیخدماتارائه

ارتباطیسیستمهایوحریق

کنترلفلسفهتدوینوکنترلسیستمطراحی

وبرقیتجهیزاتانتخابزمینهدرمشاورهخدماتارائهوطراحیField Instruments

خریدمهندسیخدماتارائه

مهندسی سیویل مهندسی برق و ابزار دقیق مهندسی مکانیک و پایپینگ مهندسی فرآیند

طراحی کارخانه

فرآوری مواد معدنی

مکانیک و پایپینگ

برق و ابزار دقیق

سیویل ، سازه و معماری



خدمات مهندسی
سیویل، سازه و معماری 

سایتسازیآمادهوتسطیحمعماری،هاینقشهتهیهوپایهطراحی

فندانسیونوفلزیهایسازهطراحیخدماتارائه

فلزیهایسازهوبتنیابنیهاجراییهاینقشهتهیهوتفصیلیطراحی

سایتدرمقیمنظارتومشاورهخدماتارائه

توسعههایطرحاجراییاوکارخانجاتایجادجهتابنیهوهاسازهتحلیلتجزیهومحاسباتانجام

مهندسی سیویل مهندسی برق و ابزار دقیق مهندسی مکانیک و پایپینگ مهندسی فرآیند

طراحی کارخانه

فرآوری مواد معدنی

مکانیک و پایپینگ

برق و ابزار دقیق

سیویل ، سازه و معماری



نرم افزارهای مهندسی

مهندسی سیویل مهندسی برق و ابزار دقیق مهندسی مکانیک و پایپینگ مهندسی فرآیند

اینهمچنینباشد،میمختلفهایزمینهدرکاربردیافزارهاینرمانواعبهمجهزمناسب،مهندسیخدماتارائهجهتکاسپینفرآورکانی
.گیردمیبهرهآنهاازهاپروژهفنیمداركتهیهومحاسبهطراحی،دروتهیهراخودبهمختصافزارهاینرمبرخیشرکت

مکانیک، پایپینگ، طراحی پلنت و نقشه کشی

•AUTOCAD 2009

•MDT 2009

•SOLID WORKS2009

•PDMS

•NAWIS WORKS 2009

•BELT ANALYST 2007

•ANSYS 12

•PUMPDIME (for slurry pumps)

سیویل، سازه و معماری

• SAP 2000

• SAFE

برق و ابزار دقیق

•Pascal

•Delphi

•Network

برنامه ریزی و کنترل پروژه

•PRIMAVERA

•MS Project

آیندفر

•USIMPACK

• J.K.SimMet



تامین و اجرای پروژه های صنعتی و
تجهیزات خاص

Pumping Solutions Filtration & De-watering Hi-Rate & Past ThickenersMaterial Handling Flocculant Package



تامین تجهیزات

:موادانتقالتجهیزات

پرسفیلترباطلهانتقالسیستمهای.1

توزیننواریفیدروفیدربلت.2

فیدراسکرووکانوایراسکرو.3

الواتوربلت.4

ظیرنافزودنیموادانتقالبرایپنوماتیکموادانتقالسیستمهای.5
....وآهک،بنتونیت



تامین تجهیزات

سازیگندلهبامرتبطتجهیزات

کشورنسوزشرکتپلتایزردستگاهساختوطراحی.1

پلتایزرشارژنواریفیدرهایساخت.2

(مجددآسیابطرح)اردکانسازیگندلهاسکرینرولرساخت.3

پلتایزرتغذیهوموادانتقالسیستمساخت.4

سازیگندلهنیازموزدبنتونیتتولیدکاملخط.5

Ribbon)افقیمیکسرهای.6 mixer)باکنسانترهترکیب
بنتونیت

برگشتیگندلهبرایترآسیابساخت.7

خط کلینکر مشترك دولومیت منیزیتگندلهبارگیریوبندیدانه،انتقالتجهیزاتساخت.8

شرکت نسوز کشور، بیرجند



تامین تجهیزات

:Agitatorهمزنتجهیزات
Heavyاسالریهمزن.1 Dutyآبگیریتجهیزاتازقبل

(شیمیاییموادمخصوص)رآکتور+همزن.2

(Re-Pulper)افقیمیکسر.3

افزودنیهاسازیآمادهوهمزنهایسیستم.4

سازیگندلهبنتونیتمیکسرتجهیزات.5

همزن پکیج فلوکوالنت میدوك
کیلو وات5.5

متر5ارتفاع 3.7قطر : ابعاد تانک



تامین تجهیزات

:شیمیاییموادتوزیعوسازیآمادههایپکیج

فلوکوالنتسازیآمادهاتوماتیککامالپکیج.1

Reagentشیمیاییموادسازیآمادهپکیج.2

آهکماتیکپنوانتقالهایپکیج.3

(هیدراتهآهکوکلسینهآهک)سازیآهکشیرکاملتکنولوژی.4

(Slaker)سازآهکشیرتانک.5



تامین تجهیزات

:مسلیچینگتانکموبایلنیمهوموبایلهایپکیج

مسلیچینگتانکاتوماتیککامالپکیج.1

Acid-mixingاسیدمحلولسازیآمادهپکیج.2 Solutions

PLSمحلولشستشویوآبگیریسرندسیستم.3

(کنسانترهمحصولتاشکنیسنگاز)مساکسیدیکانیفرآوریموبایلتکنولوژی.4

ورودیخوراكروزدرتن1000تاروزدرتن80ظرفیتازلیجینگتانکسیستم.5



تامین تجهیزات

:میکرونیزهوکلسیناسیون،پودریآسیابهایپکیج

پروسسرفیلتوفنوهواییسازجدا،کلسیناسیون،کنیخشک،پودریآسیاباسکرو،فیدر،هاپرکاملهایحلراه.1

طبیعیقیروباریتگچ،،بنتونیت،کلسیمکربناتمانندنرمموادبرایکلسیناتوروآسیاب.2

Flashکلسیناسیونفلش.3 CalcinationبردپالسترتولیدهایگچپودرتولیدبرایPlaster Board

تنظیمقابلظرفیت،بهینهوکمانرژیمصرف،پایینتعمیراتهزینه،پیشرفتهتکنولوژی.4

ورودیخوراكساعتدرتن10تاساعتدرتن5ظرفیت.5



تامین تجهیزات

:  فصل سوم
همکاری با شرکاء خارجی



 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves

واسالریپمپهایتامینبرایآمدهبوجودهایمحدودیتبهتوجهبا
WEIRبرندهایازشیمیایی WARMANN،SVEDALAو

METSO،شریکیافتنجستجویدرمینتک2011سالدر
نامهتفاهمایتالیاPEMOشرکتباخالءاینکردنپربرایمطمئن
ایراندرشرکتاینانحصارینمایندهعنوانبهوامضاءهمکاری

.شدمعرفی

پمپهایتولیدمشغولایتالیادرمیالدی1947سالازشرکتاین
“عمدتاشرکتاینهدفبازارومیباشدفیوژسانترشیمیاییواسالری

.میباشدالتینآمریکایکشورهایواروپا

پمپ فیلتر پرس پمپ انتقال اسید پمپهای کف کش پمپ سانتر فیوژ افقی



پمپ فیلتر پرس پمپ انتقال اسید پمپهای کف کش پمپ سانتر فیوژ افقی

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves



پمپ فیلتر پرس پمپ انتقال اسید پمپهای کف کش پمپ سانتر فیوژ افقی

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves



 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves

ستمهایسیومعدنیموادفرآوریکارخانجاتدرآببازیابیسیستمهایپایانیحلقه
.میباشدفیلتراسیونبخش،آبتصفیه

ازیابیب،معدنیمصارفبرایفیلتراسیونسیستمهایسازندهترکیهAESشرکت
.میباشدآبتصفیهوغذاییمواد،آب

ازپسخدماتوفروشانحصارینمایندهعنوانبهAESشرکتباماهمکاری
تجهیزاتتامینبرایقراردادهاییکنونتاواستگردیدهآغاز2011سالازفروش

امینتبرایمذاکرهحالدرومنعقدمعدنیموادباطلهوشکرتصفیهکارخانهیک
.میباشیمایراندرکائولنتولیدکارخانه2تجهیزات

شورویسابقهایجمهوری،میانهآسیایبازارهایدرشرکتاینساختتجهیزات
.میباشدکارحالدرایتالیاجنوبو

همزن پرس نواریفیلتر  فیلتر پرسChamber فیلتر پرس ممبران



همزن پرس نواریفیلتر  فیلتر پرسChamber فیلتر پرس ممبران

Chamber Press Filter

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves



همزن پرس نواریفیلتر  فیلتر پرسChamber فیلتر پرس ممبران

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves



 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves

جرایاوساختطراحی،بهمربوطمینتکشرکتسابقفعالیتهایازایعمدهبخش
وزنامرایننیزشرکتجدیدساختاروفرمدرکهاستبودهموادانتقالسیستمهای

.استدادهاختصاصخودبهرازیادی

تجهیزاتزمینهدرپیشروشرکتعنوانبهCINTASAشرکتباماهمکاری
رکتشدووبودهمحصوالتفروشانحصارینمایندگیازباالتراروپادرموادانتقال

قراردادهایزمینهایندرونمودهفنیدانشواطالعاتتبادلاقدامزمینهایندر
.استرسیدهاجراءمرحلهبهحالبهتانیزکاریمشترك

بلت فیدر نوار نقاله استکر بلت الواتور نوار نقاله



بلت فیدر نوار نقاله استکر بلت الواتور نوار نقاله

Vertical Belt Elevator

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves



بلت فیدر نوار نقاله استکر بلت الواتور نوار نقاله

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves



تصفیه خانهمصارف  اکچوئیتور شیر فشار باال شیر اسالری

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS

 AES Aritma

 CINTASA

 CYL knife Valves

C Y L  K N I F E  V A L V E S  S . L
ورحضومعدنیموادفرآوریبهمربوطتجهیزاتحلقهتکمیلدرمینتکشرکت
CYLشرکتباهمکاریقراردادعقدبهاقدامتجهیزاتاینتامیندرایحرفه

وآبصنعتدروسیعکاربرددامنهباچاقوییهایشیرسازندهوطراحاسپانیا
تحتاتتجهیزاین.میباشدمعدنیموادفراوریصنعتوشیمیاییصنایع،فاضالب

یاختصاصوابداعیکامالآنانواعازبرخیومیشودتولیددنیاروزاستانداردهای
.میشودتولیدشرکتاینتوسط

بار5ازفشارمحدودهوDN1800تاDN50ازآالتشیراینتولیدسایزمحدوده
.میباشدخاصشیرآالتبرایبار220تا

هایشیرتولیدزمینهدرپیشروشرکتعنوانبهCYLشرکتباماهمکاری
تمحصوالفروشانحصارینمایندگیازباالتروانحصاریکامالصورتهچاقویی

ایندرونمودهفنیدانشواطالعاتتبادلاقدامزمینهایندرشرکتدووبوده
.استرسیدهاجراءمرحلهبهحالبهتانیزکاریمشتركقراردادهایزمینه



تصفیه خانهمصارف  اکچوئیتور شیر فشار باال شیر اسالری

 MIP Process Technologies

 PEMO PUMPS
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سوابق و تجربیات 

92و  91برخی از پروژه های انجام شده و در حال انجام در سالهای 

ف
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ر

وضعیتنوع همکاریکارفرماموضوع پروژه

در حال بهره برداریEPCمسطرح جامع آبتیکنر مجتمع مس میدوك pastو ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکوالنت طراحی1

در حال بهره برداریEPCامینموسسهمجتمع مس سونگون-و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکوالنت تیکنر باطله طراحی2

در حال بهره برداریEPCامینموسسهمجتمع مس سونگون-و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکوالنت تیکنر کنسانترهطراحی3

در حال بهره برداریEPCفکور صنعتفوالد ایرانیان سیرجان-طراحی ، ساخت و اجرای تانک همزن اسالری4

در حال بهره برداریEPفکور صنعتهای پاالیشگاه خاتون آبادطراحی ، ساخت و اجرای همزن5

قرارداداتمامPنورهان تدبیر-طرح جامع آبAESتوسط شرکت زاهدان–تامین فیلتر پرس مس چهل کوره 6

قرارداداتمامPنورهان تدبیر-طرح جامع آبMIP Processتوسط شرکت زاهدان–مس چهل کوره تیکنرو فلوکوالنتتامین 7

در حال بهره برداریEPگوهر فام پارسیاناردستانکهیازمس لیچینگطرح و احداث واحد 8

قرارداداتمامEمهندسی سرب و رویزنجاناکسیدی–روی سولفیدی فلوتاسیونطراحی کارخانه 9

در حال بهره برداریEPCشرکت کل گهراحداث پمپ خانه، همزن و انتقال باطلهطراحی پایه و تفصیلی و احداث طرح جمع آوری ،10

قرارداداتمامEاستاسکو(فاینسوپر )الركطرح احداث کارخانه تولید خاك سرخ جزیره 11

قرارداداتمامEهرمزگانسیمان هرمزگانآهک تن در روز500طرح احداث واحد 12

در حال بهره برداریEمس سرچشمهعنوان همکار شرکت نیپک و اتوتکسرچشمه به4طراحی تفصیلی کوره آند شماره 13
قرارداداتمامEدر سال تن5000طرح احداث هیپ لیچینگ مس 14
در حال بهره برداریEمغناطیس اسپادانافکوراحداث انبار کنسانتره مس سرچشمهطرح15
قرارداداتمامEPCقرارگاه خاتمکیلومتر2.5سیستم انتقال مواد جهت انتقال مواد حفاری تونل نوسود پروژه16
در حال بهره برداریEPCنسوز کشور(طرح توسعه)پروژه طراحی و احداث سیستم انتقال مواد شرکت نسوز کشور 17
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وضعیتنوع همکاریکارفرماموضوع پروژه

در حال بهره برداریEPگوهر فام پارسیانطرح و احداث واحد لیچینگ مس انابد بردسکن1

قرارداداتمامEPCنورهان تدبیر-طرح جامع آبمس چهل کوره( نوار نقاله های فیلتر و باطله)، ساخت و اجرای سیستم انتقال مواد طراحی2

قرارداداتمامEPCکانی مسطراحی و ساخت سیستم انتقال مواد انبار کنسانتره مجمع مس خاتون آباد3

در حال انجامEMCسپید گچمیلیون متر مربعی پنل گچی و ساوه20احداث کارخانه تولید مدیریت طرح4

در حال انجامEMCسپید گچمیلیون متر مربعی پنل سیمانی ساوه2.5احداث کارخانه تولیدمدیریت طرح5

قرارداداتمامEپرشین هلدینگکربنات کلسیم رسوبی تن در روز1000طرح احداث واحد 6

در حال بهره برداریEPفکور صنعتطراحی ، ساخت و اجراء همزن میکسر میانی سنگ آهن مرکزی7

قرارداداتمامEPCمس ایرانیانبابکطراحی و ساخت سیستم انتقال مواد انبار کنسانتره مجتمع مس بابک مس8

در حال بهره برداریEPبیتومینپارسطرح خط تولید قیر طبیعی کرمانشاه9

قرارداداتمامEکویر مسلیچینگ مس تن در روز1000طرح احداث واحد 10

قرارداداتمامEکویر مسلیچینگ مس تن در روز250طرح احداث واحد 11

در حال بهره برداریEP-طرح خط تولید کربنات کلسیم رسوبی نکاء12

در حال بهره برداریEP-طرح خط تولید بنتونیت سیرجان13

در حال انجامEهرمزگانسیمان آهک هرمزگان با مشارکت شرکت کرموز بلژیکتن در روز500طرح احداث واحد 14
15
16
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قرارداداتمامEPCبابک مس ایرانیانسیستم شیر آهک سازی و تزریق شیر آهک 1
قرارداداتمامEPمانافوالد ایرانیان سیرجان.....( هوای گرم ، درایر ، غبارگیر و مولد)سیستم خشک کن دوار 2
قرارداداتمامEPماناایرانیان سیرجانفوالد مجدد سیستم انتقال مواد آسیاب 3
در حال انجامEPCسارایه اسپانیا(دستگاه نوار نقاله14)سیستمهای انتقال مواد پروژه فوالد جهان آرای اروند قرارداد4

در حال انجامEPCسارایه اسپانیا(دستگاه فیدر ویبره39)فیدرهای ارتعاشی و تجهیزات وابسته پروژه فوالد جهان آرای اروند قرارداد5

در حال انجامEPCسارایه اسپانیا(دستگاه3)فن و غبار گیر پروژه فوالد جهان آرای اروند قرارداد6
در حال انجامEPCرامپکو-فرازینقرارداد ساخت و تامین نوار نقاله و تجهیزات  بارگیر خانه پروژه توسعه ملی سنگان  7
.راه اندازی گرم شدEPCفکور صنعتسیستم فیلتراسیون باطله سنگ آهن جالل آباد Agitatorقرارداد ساخت و تامین همزن 8
در حال انجامEPCگهر روشخط فرآوری هماتیت سنگ آهن گل گهر Agitatorدستگاه 3قرارداد ساخت و تامین همزن9

در حال انجامEPCپارس هستی آسیا(دستگاه15فیدر ارتعاشی )قرارداد ساخت و تامین تجهیزات کارخانه کربنات کلسیم رسوبی سبزوار 10

در حال انجامEPCپارس هستی آسیا(دستگاه31اسکرو کانوایر)قرارداد ساخت و تامین تجهیزات کارخانه کربنات کلسیم رسوبی سبزوار 11

قرارداداتمامEPCآسفالت توس(گلفام)گل گهر 2قرارداد ساخت و تامین فیدرهای ارتعاشی گندله سازی شماره 12
13
14
15
16


