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 با فروش انواع سنگ های ساختمانی با تاسیس دفتر 1992گروه سنگ ایران رویال از سال 
در آباده فرآوری  سنگهای مختلف  1993( در سال haraاین مجموعه در تهران آغاز کرد.این مجموعه پس از تاسیس کارخانه هرا) 

 ساختمانی شامل انواع ماربل ها و تراورتن ها را
صادرات سنگ خام از معدن ماربل نی ریز پرداخت.در حال حاضر این مجموعه فعالیت های معدنی خود را  آغاز کردو همزمان به

در معدن پرشین سیلک واقع در نی ریز و رویال سنگ در منطقه آباده ادامه می دهد.کارخانه کوه نورپارس در شیراز واحد فرآوری 
.این کارخانه مجهز به دو خط تولید و فرآوری برتون ایتالیایی در سالنی آغاز به کار کرد 1999بعدی این مجموعه است که در سال 

متر مربع انواع سنگ های ماربل و تراورتن می باشد که نقشی تعیین کننده در افزایش  1500متری با ظرفیت تولید روزانه  5000
 به 2000قدرت وظرفیت تولید داشته است.شروع فعالیت کارخانه پارس شیراز این گروه در سال 

مترمربع انجامید.این مجموعه موفق به تاسیس یکی از بزرگترین انبارهای  1800ارتقا فرآوری سنگ به ظرفیت روزانه بیش از 
مترمربع  در مجاورت کارخانه هرا به منظور ذخیره انواع سنگهای محلی و جابجایی آن ها به انبار  30000سنگ به مساحت 

متر مربع شده است.گروه سنگ ایران  7000مصرف گسترده ای است(در فضایی به مساحت  مرکزی شهر تهران )که خود بازار
رویال با این باور که شما بهترین هستید و مشتریانش الیق بهتربن ها هستند  نقشه راه پیشرفت خود را در سطوح کمی و کیفی ادامه 

 خواهد داد.
 

 

伊朗皇家石材集团于 1992 年在德黑兰设立办事处，开始销售各类建筑石材。1993 年在阿巴代

(Abadeh)建立 Hara 工厂后，集团开始加工包括大理石和石灰华在内的各种石材，同时出口内里兹

（Neyriz）大理石采石场的原石。目前，集团正在内里兹（Neyriz）的波斯丝绸（Persian Silk ）采

石场和阿巴代(Abadeh)的皇家（Royal Stone）采石场进行采矿活动。位于设拉子（Shiraz）的 Kooh 

Noor Pars工厂是集团的下一个加工单位，于1999年开始运营。工厂占地5000米，拥有两条意大利Breton生

产加工流水线，能够日产1,500平方英尺各类大理石和石灰华，在提高产能和效率方面至关重要。

帕尔斯设拉子（Pars Shiraz）工厂于 2000 年投产，使石材加工能力提升至每天 1,800 多平方米。

集团建有一占地 30,000 平方米的大型石材仓库，毗邻 Hara 工厂，以仓储各类当地石材并运输至

德黑兰的中央仓库(这是一个大型消费市场)，占地 7,000 平方米。秉承“顾客至上”和“客户值得

拥有最好的一切”的信念，伊朗皇家石材集团将继续在数量和质量层面上制定其发展战略。 
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شرکت سارینا فرتاک متشکل از مجموعه شرکت هایی است که سابقه فعالیت آنها در بخش معدن و فرآوری به حدود سه دهه )ربع 
 قرن( می رسد.این شرکت  توسط شوذب جباری با هدف فعالیت در 

 زمینه اکتشاف،استخراج و فرآوری کلیه سنگهای تزیینی در سرتاسر ایران تاسیس شده است. در حال
 رمعادن شرکت سارینا فرتاک عبارت از:مرمرسفید،مرمرهلویی،مرمرپرتغالی،مرمرسبز،مرمرآبی،حاض

تراورتن کرم و بژ،گرانیت مشکی و طوسی و مرمریت بژمی باشد این مجموعه یکی ازمجموعه های برتر معدنی ایران است و هم 
ا دارا می باشد.  شرکت سارینا فرتاک صادرات سنگ اکنون توانایی تامین سنگ پروژه های متوسط و بزرگ در کشورهای مختلف ر

 به کشورهای چین،تایوان،اندونزی،هند،روسیه،آذربایجان،گرجستان،ترکیه،عراق،قطر،امارات،ایتالیا،اسپانیا،آلمان و 
 استرالیا را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

 

 

Sarina Fartak 集团公司拥有近 30 年的采矿和加工历史。公司由索扎・加保瑞（Shozab Jabbari）创

立，旨在勘探、提取和加工伊朗各地的装饰石材。目前 Sarina Fartak 公司的采石场和矿山包括:白

色大理石、桃红色大理石、橙色大理石、绿色大理石、蓝色大理石、奶油色和米色石灰华、黑色

和灰色花岗岩，以及米色大理石。作为伊朗主要的采矿集团之一，能够向各国的大中型项目供应

石材。Sarina Fartak 公司已在向中国、台湾、印尼、印度、俄罗斯、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳

其、伊拉克、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、意大利、西班牙、德国和澳大利亚注册出口石材。 
 

https://parsistras.com/
https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/

