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بزرگترين معدنبا در اختيار داشتن امكانات بسيار مناسب و بهره برداري از گروه كارخانجات گل نمك 
سنگ نمك خاور ميانه

با بالاترين درصد خلوص، سالهاست كه در صنعت نمك كشور و در سطح منطقه خاور ميانه وآسياي
ميانه سهيم بوده است و نقش تعيين كننده اي را ايفا مي كند. 

  

نمک ،نمک نخودی ،نمك شيلاتي (كراشري)گرفته تا سنگ نمك خرد شدهصادرات به هر شكل از 
مش 90

، 
نمک مش 100

، 
نمك شكري (مش 110

)
، 

نمك صدفي (مش 120 - مش 130
)
، 

نمك پودري (نمك نرم صنعتي)
و 

نمک میکس
به بسياري از كشورها در تمام قاره ها در كمترين زمان و با فراهم آوردن بيشترين تسهيلات و نيز
همكاري با بزرگترين باربري هاي پايتخت كشور ايران تا به حال به راحتي انجام پذيرفته است و به

خواست خداوند متعال از اين پس نيز بيشتر و بهتر از گذشته مقدور است.
گروه كارخانجات گل نمك

به موازات صادرات به بيش از بيست كشور دنيا، نيازها و تقاضاهاي داخلي را نيز بي پاسخ نگذاشته است
و خدمت به ميهن عزيز را افتخار و وظيفه خطير خود مي داند.

  

تنوع دانه بندي، كيفيت بالا، بسته بندي در كيسه هاي يك، دوجداره يا لمينيت 15 تا 2000 كيلويي، ارائه
بهترين خدمات در تحويل محموله سفارشي به مشتري در كمترين زمان، همكاري جهت ترخيص در تمام

نقاط مرزي و بنادر و حمل تا مقصد (به ويژه حمل دريايي)، درصد خلوص بالا و نيز سابقه طولاني و
 را به قطبي در صنعت نمك كشور وگروه كارخانجات گل نمكدرخشان؛ همه از امتيازاتي است كه 

منطقه تبديل كرده است.

  

سه فاكتور مهم و اساسي براي اغلب مشتريان زمان، كيفيت و قيمت است و از آنجا كه تمام
معدنشركت  از اعضاي اصلي هيئت مديره گروه كارخانجات گل نمكسهامداران كليه شركت هاي تابعه 

ميلاد گرمسار
هستند و امكانات بسيار مناسبي در تمام مراحل اعم از استخراج سنگ نمك، حمل و نقل و باربري،
نگهداري و انبارداري، توليد نمك در سايز دانه هاي مختلف و بسته بندي هاي متنوع؛ در اختيار دارند،

سفارش مشتري در كمترين زمان با بهترين كيفيت و قيمت بسيار مناسب در اختيارش قرار مي گيرد. 
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شرح فعاليت – فرآيند توليد

  

پس از استخراج سنگ نمك از معدن و انتقال آن به كارخانه ، ابتدا ضايعات و ناخالصي ها از آن جدا شده
و سنگ نمك با خلوص بسيار بالا براي انجام مراحل مختلف وارد دستگاه مي شود .در گام نخست ، سنگ

توسط دستگاهبه دانه هاي 0 تا 5 ، 6 ، ... ، 10 ميلي مترخرد مي كند .آنگاهشكن ، سنگ نمك را 
هواكش گرد و خاك و باقيمانده ناخالصي ها از آن گرفته مي شود ؛ نمك خرد شده براي انجام ادامه

فرآيند به قسمت هاي بعدي دستگاه رهنمون مي شود . حال نمك خرد شده وارد دستگاه گرمكن مي
شود تا رطوبت احتمالي را از دست بدهد . در آخر و پس از چندين مرحله تفكيك و دسته بندي ، بسته به

سفارش مشتري انواع دانه بندي شامل 
شيلاتي

، 
نخودي

، 
مش 90

، 
مش 100

، 
مش 110

، 
مش 120 و 130

، 
پودري

و يا حتي 
نمك ميكس

در كيسه هاي 
يك

، دوجداره يا لمينيت از 15 كيلو تا 2 تن آماده ورود به انبار و نگهداري است .
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