
 

 
 

 

 

 

 معرفي شركت معدني و صنعتي

 گل گهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت توسعه منابع انساني

 (مركس آموزش( 



 

 هؼشفي ٍ پيشيٌِ تاسيخي

 دس كل هؼادى اٍليِ هٌطقِ هؼذًي سٌگ آّي گل گْش شاهل شش حَصُ هؼذًي هي تاشذ كِ هجوَع سٌگ آّي        

هؼذًي شواسُ يك دس اختياس ششكت هؼذًي ٍ صٌؼتي گل گْش  تَدُ هيليَى تي تخويي صدُ شذُ است. ّن اكٌَى  2170هٌطقِ

 تَدُ ٍ ػوليات استخشاج سٌگ اص آى دس حال اًجام است. 

كيلَهتش اص هشكض  150كيلَهتشي جٌَب غشب شْشستاى سيشجاى ٍ تا فاصلِ  55هؼذًي ٍ صٌؼتي گل گْش دس  ششكت      

كٌساًتشُ سٌگ آّي ٍ گٌذلِ دس ايشاى هي تاشذ. ٍجَد رخايش سٌگ  ياستاى كشهاى ٍاقغ گشديذُ ٍ تضسگتشيي ششكت تَليذ

، ايي ششكت سا تؼٌَاى يك قطة هْن اقتصادي اي  َسؼِتجْيضات هَجَد تْشُ تشداسي ٍ ّوچٌيي چشن اًذاص طشح ّاي تآّي، 

تش صًذگي اقتصادي ٍ اجتواػي هشدم شْش  يدس هٌطقِ هطشح ًوَدُ كِ داساي اهكاًات تالقَُ تسياسي تشاي سشذ ٍ تاثيشگزاس

 است .سيشجاى ٍ استاى كشهاى 

ايي هؼذى تِ ششكت هلي فَالد ايشاى  2454تَسط ششكت ايشاى تاسيت، دس سال  2438دس سال  2شواسُ تؼذ اص اكتشاف هؼذى 

 ٍاگزاس ٍ دس ّواى سال ػوليات طئَفيضيكي َّايي ٍ هشاحل هختلف اكتشاف ٍ ػوليات هٌْذسي آغاص گشديذ.

هيلياسد سيال دس اداسُ ثثت شْشستاى سيشجاى تِ ثثت  200ٍ تا سشهايِ اٍليِ  309تحت شواسُ  2470ايي ششكت دس سال 

 سسيذ.

اقذام تِ اخز پشٍاًِ تْشُ تشداسي ًوَد ٍ پس اص ششٍع ػوليات اجشايي طشح  2471صٌؼتي گل گْش دس سال ششكت هؼذًي ٍ 

تِ استٌاد هجوغ ػوَهي ػادي اص  2481آغاص گشديذ. ايي ششكت دس سال  2474اص هؼذى شواسُ يك اص سال  تْشُ تشداسي

 دس تاصاس تَسس ػشضِ گشديذ.سْام آى  2484ششكت سْاهي خاص تِ سْاهي ػام تثذيل شذُ ٍ دس سال 
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 توليد كنسانتره كارخانه هاي 

 تَليذ كٌساًتشُ  4تا  2خطَط -2

 2474گْاش دس ساال    فشٍشي ٍ ايجااد اسص  افاضٍدُ دس هحصاَالت، شاشكت هؼاذًي ٍ صاٌؼتي گال        خامتِ هٌظَس جلَگيشي اص 

تا احذاث يك  2482هيليَى تي دس سال آغاص ٍ سپس دس سال  3ٍسي سٌگ سا تا ظشفيت آتشداسي اص دٍ كاسخاًِ تغليظ يا فش تْشُ

ى تي دس ساال سسايذ. دس اياي كاسخاًجاات كلَخاِ      هيليَ 6هيليَى تٌي ديگش هجوَع تَليذ كٌساًتشُ دس ايي ششكت تِ  1خط 

 گشدد. هيكشٍى تثذيل هي 600% دس اًذاصُ 67آّي تا ػياس تاالي  % تِ كٌساًتشُ سٌگ50آّي هؼذى تا ػياس حذٍد  سٌگ

 تَليذ كٌساًتشُ   3خط  -1

شُ ٍ استفادُ اص تاس تشگشتي كام تا ّذف افضايش سطح تَليذ كٌساًت چْاسهيي خط تَليذ كٌساًتشُ هؼشٍف تِ كاسخاًِ پلياحذاث 

ُ   2487ليَى تي دس سال هي 1خشدايش خطَط تَليذ تا ظشفيت هذاس  تاشداسي سسايذ. دس اياي     تاِ تْاشُ   2490 آغااص ٍ دس تيشهاا

هتش تِ ّوشاُ سٌگ تشگشاتي اص ساِ    ساًتي 1شكٌي ٍ تثذيل شذى تِ اًذاصُ  كاسخاًِ كلَخِ سٌگ آّي پس اص سِ هشحلِ سٌگ

ِ   ٍ آسياب HPGRّاي  ٍاسد دٍ هشحلِ آسياب خط تَليذ كٌساًتشُ اي تاش گشدياذُ ٍ پاس اص طاي هشاحال جاذايش        ّااي گلَلا

دسصاذ حاصال    68الاي   67هيكاشٍى تاا ػيااس     400% ٍ دس اًذاصُ حاذاكرش  8گيشي، كٌساًتشُ ًْايي تا سطَتت  هغٌاطيسي ٍ آب

 گشدد. هي

 تَليذ كٌساًتشُ    6ٍ  5خطَط  -4



 

َ   1ًيض  2493شذُ ششكت هَفق شذ دس اتتذاي سال ػالٍُ تش خطَط فشآٍسي گفتِ   5ط خط جذيذ تَليذ كٌساًتشُ يؼٌاي خطا

هيلياَى   3هيليَى تي دس سال ظشفيت داسًذ دس هجواَع   1هشاتِ كِ ّش كذام  خط فشآٍسيدٍ سا تِ تْشُ تشداسي تشساًذ ايي  6ٍ

ٍ سالَلْاي   HPGRْيضاتاي  ًظياش آساياتْاي    تكااسگيشي تج  .تي دس سال تِ ظشفيت تَليذ كٌستاًتشُ ششكت اضافِ هي ًوايٌذ

 دسصذ گَگشد هٌاسة سا دس خطَط جذيذ فشاّن ًوَدُ است. ًيض فلَتاسيَى اهكاى تَليذ هحصَلي تا اتؼاد ٍ

 تَليذ كٌساًتشُ    7خط  -3 

تِ اتوام سسيذ  2496آغاص ٍ دس سال  2494هيليَى تي اص سال   1سالياًِ تِ ظشفيت تَليذ كٌساًتشُ  7ػوليات احذاث كاسخاًِ 

  .  است  6ٍ  5ايي ٍاحذ تَليذي هشاتِ خطَط تَليذ 

 كاسخاًِ فشآٍسي غثاس -5

فشآٍسي احذاث شذُ است . ايي ٍاحذ  4تا  2ايي كاسخاًِ تا ّذف فشآٍسي ٍ استحصال كٌساًتشُ اص غثاس ٍ تاطلِ كاسخاًِ خطَط 

 ٍاسد هذاس تَليذ شذ.      2498س سال است دس سال هيليَى د 2تَليذي كِ ظشفيت اسوي آى حذٍد 

 

  گندله توليد كارخانه هاي 

 2گٌذلِ ساصي شواسُ -2

ٍسي، تَليذ گٌذلِ، تَلياذ آّاي اسافٌجي ٍ دس ًْايات تَلياذ      آ، اًجام فشخام هي تاشذآّي تِ ػٌَاى يك هادُ  جا كِ سٌگ اص آى

ًي ٍ صاٌؼتي گال   ساستا ششكت هؼاذ  ايي. دس داشتخَاّذ  تِ دًثالػالٍُ تش ايجاد اشتغال اسص  افضٍدُ تسياس تاالتشي سا  ،فَالد

دس  ٍآغااص   2483سا دس ساال  تاي دس ساال   هيلياَى   5تاا ظشفيات    شاواسُ ياك  ساصي  ٍاحذ كاسخاًِ گٌذلِگْش ػوليات اجشايي 

 سيذ.ستشداسي  ايي كاسخاًِ تِ تْشُ 2489فشٍسديي هاُ 

 1گٌذلِ ساصي شواسُ -1

شاشكت   گٌذلاِ  دٍهيي كاسخاًاِ تَلياذ   ػوليات احذاث  ،دس ساستاي تَسؼِ هٌطقِ گل گْش  ٍ افضايش ظشفيت تَليذ هحصَالت

 5ظشفيات تَلياذ ساالياًِ اياي كاسخاًاِ       تاِ پايااى سسايذ .    2495سال ششٍع  ٍ دس  2492دس سال گل گْش  هؼذًي ٍ صٌؼتي 

 هيليَى تي دس سال است .

 معرفي كلي شركت هاي همگروه 

سالْاي گزشتِ ششكت ّاي هتؼذدي تا سشهايِ تَسؼِ هٌطقِ گل گْش ٍ تكويل صًجيشُ فَالد دس ايي هٌطقِ دس دس ساستاي 

يك اص ايي ششكت ّا تِ ًَتِ خَد ًقش گزاسي ششكت هؼذًي ٍ صٌؼتي گل گْش ٍ سايش ششكت ّا تاسيس شذُ است . ّش 

.  ششكت سٌگ آّي گْش صهيي ، ششكت تَسؼِ آّي ٍ فَالد گل گْش ، ششكت هؼيٌي دس تكويل ايي صًجيشُ ايفا هي كٌٌذ

جْاى فَالد سيشجاى ، ششكت گْش اًشطي سيشجاى ٍ ششكت تاهيي ٍ اًتقال آب اص خليج فاسس ًقش آفشيٌاى اصلي تكويل 

شاّذ  ٍ اهشٍصاست دس سالْاي اخيش پشٍطُ ّاي هتؼذدي تَسط ايي ششكت ّا اجشاء شذُ  .ِ گل گْش ّستٌذصًجيشُ فَالد هٌطق

 ًشاى هي دّذ .سا شكل صيش سًٍذ ايي اتفاقات  . تْشُ تشداسي اص آًْا ّستين

 



 

 
 

 


