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Alvan 公司成立于 1991 年。公司的创立者埃斯梅尔·阿米尼先生（Mr. Esmaeel Amini）自从
1956 年创立公司前就开始从事石材行业。目前，Alvan 公司的加工厂拥有两台锯床和一整条
石板加工生产线，以使石材的生产加工符合国际标准。公司依托自己的采石场，包括 Alvan
）Traonyx（纳坦兹
、Cream Travertine（阿巴尔古，亚兹德）和 Alvan Chocolate and Pink 等，
可支持各种大中小型项目。年出口意大利、美国、加拿大和中国等国家和地区 2000 余吨石
。材，均是 Alvan 石材公司的业绩
创立者：埃斯梅尔·阿米尼
）CEO：马吉德·阿米尼（Majid Amini
）销售经理：卡西姆·阿米尼（Ghasem Amini

شرکت الوان در سال  1370تاسیس شده است .بنیانگزار این شرکت اسماعیل امینی قبل از تاسیس شرکت یعنی از
سال  1355فعالیت خود را در صنعت سنگ آغاز کرده ودر حال حاضرکارخانه فرآوری شرکت الوان در راستای
ارتقا تولید و فرآوری سنگ مطابق با استانداردهای روز دنیا مجهز به دو دستگاه اره و خط کامل تولید و فرآوری
اسلب می باشد.این شرکت به پشتوانه معادن سنگ خود یعنی تراونیکس الوان (نطنز)،تراورتن کرم(ابرکوه یزد) و
شکالتی و صورتی الوان توانایی پشتیبانی پروژه های گوناگون کوچک،متوسط و بزرگ را دارا می باشد.صادرات
سنگ خام و فرآوری شده به کشورهای ایتالیا،آمریکا،کانادا و چین که میزان آن به بیش از  2000تن در سال می رسد
از جمله دستاوردهای شرکت سنگ الوان می باشد.
موسس :اسماعیل امینی
مدیر عامل :مجید امینی
مدیرفروش:قاسم امینی
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Koohi 石材加工公司于 1971 年起开始经营。为了在伊朗不同地区升级其采矿作业，使用先
。进的设施及设备，该公司切割的石材达到了国际标准
）Koohi 石材加工公司的采石场和矿场包括法尔斯省的 Derakhshandeh Sang（红色大理石
、

呼罗珊省南部的 Sepahan Travertine Parvardeh（白奶油色石灰华）、南呼罗珊省拉
什塔的 Sepahan Travertine（奶油色石灰华）、黑色大理石（伊斯法罕省）、伊斯法
罕省的 Silver G（灰褐色大理石）。以上述矿山、采石场、以及配备了全自动意大
利加工生产线的三个加工厂为依托，目前石材年产能达到 50 万立方米，可承接
各种大中型项目。Koohi 石材加工公司自从 1977 年起就已在其工作记录中登记了
、向波斯湾国家、俄罗斯、巴库、哈萨克斯坦、伊拉克、阿塞拜疆、土耳其、法国
。意大利、中国、科威特等国出口石材的经营活动

شرکت فرآوری سنگ کوهی در سال  1350فعالیت خود را آغاز کرد.این مجموعه در راستای ارتقا بهره برداری از
معادن خود در نقاط مختلف ایران با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته برش سنگ را در حد استانداردهای بین
المللی انجام می دهد.
معادن زیر مجموعه مجتمع فرآوری کوهی شامل شرکت درخشنده سنگ(مرمریت قرمز) استان فارس،تراورتن
پرورده سپاهان(تراورتن کرم سفید)،استان خراسان جنوبی ،تراورتن پی هود سپاهان (تراورتن کرم)،استان خراسان
جنوبی الشتر،مرمریت مشکی (استان اصفهان)،سیلور جی(مرمریت طوسی قهوه ای)استان اصفهان می باشد.این
مجموعه به پشتوانه معادن یاد شده و سه سالن مجهزبه خطوط تمام اتوماتیک ایتالیایی تولید و فرآوری سنگ که در
حال حاضر توانایی تولید ساالنه پانصد هزار متر مربع سنگ را دارند آماده پشتیبانی از پروژه های گوناگون در ابعاد
متوسط تا بزرگ را دارا می باشد.همچنین مجتمع سنگ کوهی از سال  1365تاکنون صادرات سنگ به کشورهای
حوزه خلیج فارس ،روسیه،باکو،قزاقستان،عراق،آذربایجان،ترکیه،فرانسه،ایتالیا،چین و کویت را در کارنامه کاری خود
به ثبت رسانده است.
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Aria Tejarat Pars 公司，以其 Pars 石材的品牌，自从 50 年前穆罕默德·塔瓦古力
（Mohammad Tavakoli）成立公司以来就一直活跃在伊朗的石材行业内。依托于
、其包括 Dehbid Cream Marble、Khomeyn Black Marshal Marble、Galaxy Marble
Mahalat Golden Silver Marble、Mahalat Pink Marble 和 Hashtrud Green Marble 等采
石场，公司可按国际标准在其加工装置中生产粗石和石材加工产品，可为各种规
。模、各种中大型工程供应所需石材，以达到让客户满意的目标
可能的采石场存储量：1 万吨
石材品牌：
شرکت آریا تجارت پارس با نام تجاری پارس استون( )PARS STONEاز پنج دهه گذشته که توسط محمد توکلی
بنیانگزاری شده در صنعت سنگ ایران به فعالیت مشغول است.این شرکت به پشتوانه معادن خود که شامل تراورتن
عباس آباد،مرمریت کرم دهبید،مشکی مارشال خمین،گلکسی،گلدن سیلور محالت،صورتی محالت و مرمر سبز
هشترود است توانایی تولید سنگ خام ومحصوالت فرآوری شده در واحدهای فرآوری مجموعه مطابق با استانداردهای
روز جهان وتامین سنگ مورد نیازپروژه های گوناگون در ابعاد مختلف متوسط تا بزرگ را با هدف جلب رضایت
مشتری دارا می باشد.
ذخیره احتمالی معدن10000:تن
نام تجاری سنگ:
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Alvan Nama 石材公司由阿布卡西姆·萨提比（Abolghasem Sartipi）在 1977 年建
立。该公司目前拥有两处采石场，Bastam Marble 和 Shahr-e Kord Cream Kazhdom
Marble。凭借 40 多年年采矿和石材加工经验，Alvan Nama 石材公司现已准备好
接受世界各地的各种大小项目，使用最先进的意大利设备生产和加工各种类型的
石板和瓷砖，日产量可达 1000 立方米。截至目前，公司已在世界各地的多个项
、目中开展业务，包括：在位于美国的联合国的部分工程中供应石材、法国卢浮宫
俄罗斯总统府、七星帆船酒店、朱美拉海滩酒店、迪拜君悦大酒店、迪拜美利坚
医院大型工程的所有石材、迪拜凯悦酒店的全面翻修、布斯坦罗塔娜酒店、马来
西亚的三家酒店、科威特 Al Ghanim & Sons 公司的所有工程、德黑兰哈夫拉酒
店总部会议中心、伊朗伊斯兰议会工程石材、世界各地的大小项目，以及与阿联
酋著名大型公司 Dar Al-Rokham、沙特 Almolhem、迪拜卡雷拉中东工业公司等
数十年合作，并长期在沙特市场活跃。值得注意的是，Alvan Nama 石材公司一
直为日本、德国、荷兰、卡塔尔、韩国、南非、伊拉克和希腊等国的著名项目出
。口并供应石材
شرکت سنگ الوان نما در سال  1356توسط ابوالقاسم سرتیپی تاسیس شد .این مجموعه در حال حاضردارای دو معدن
سنگ مرمریت بسطام و کژدم کرم شهرکرد می باشد.شرکت سنگ الوان نما با بیش از  4دهه تجربه در بهره برداری
از معادن و تولید و فرآوری سنگ در حال حاضر با تولید و فرآوری انواع اسلب و تایل با استفاده از مجهز ترین
ماشین آالت ایتالیایی و با تولید روزانه  1000متر مربع آماده پذیرش انواع پروژه ها در ابعاد گوناگون کوچک
وبزرگ در نقاط مختلف جهان می باشد.این مجموعه تاکنون توانسته در راستای هدف یاد شده پروژه های گوناگونی را
در سرتاسر جهان اجرا کند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:تولید و تامین سنگ مصرفی در قسمت
هایی از سازمان ملل متحد در آمریکا،موزه لوور فرانسه،کاخ ریاست جمهوری روسیه،هتل برج العرب،هتل جمیرا
بیچ و هتل گراند رویال هایت دبی،تولید تمامی سنگ پروژه بزرگ آمریکن هاسپیتال دبی،باسازی کامل هتل هایت
رجنسی دبی،هتل الیوستان روتانا دبی،سه هتل در مالزی،کلیه مجوعه های شرکت الغانم و پسران در کویت،هتل
حافظیه مقر سران اجالس در تهران وقسمت های زیادی از سنگ های مجلس شورای اسالمی ایران،صدها پروژه
عظیم کوچک در اقصی نقاط جهان و همکاری 10ساله با شرکت های معروف و عظیم الحبتور للرخام امارات متحده
عربی،الملحم عربستان سعودی و صنایع خاورمیانه کا رارا دبی و حضور داِئم در کشور عربستان سعودی،شایان ذکر
است شرکت الوان نما صادرات سنگ و تامین سنگ پروژه های مطرحی در کشورهای ژاپن،آلمان،هلند،قطر،کره
جنوبی،آفریقای جنوبی،عراق و یونان را نیز بر عهده داشته است.
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伊朗天然石材
石头在人类文明的形成、艺术作品的转化、以及人类历史上的生活方式中所起的
作用都是不可否认的。埃及、伊朗、希腊和古罗马的历史遗迹都在石头建筑中显
示了权力和威严；后来，像米开朗琪罗（Michelangelo）这样的伟大艺术家的石
像，在满足人们的优雅和品味的同时，也为他们的理想和价值观服务，成为永恒
的象征，成为人类从石头中获得知识、并在文明和文化艺术形成过程中内在才能
的永恒象征。如今，石头已经成为一种商品，除了在建筑和城市化过程中使用外，
还被用于生活的方方面面。伊朗丰富多彩的采石场数不胜数，种类繁多，颜色各
异，从过去到现在，伊朗一直是世界各地建筑师、商人和石材制造商感兴趣的话
题。目前，伊朗境内有 1600 个活跃的采石场，年产量约为 1350 万吨，占世界石
材年产量的 11.63%。此外，伊朗有 5000 多家石材加工厂，采用世界一流的技术，
年平均加工面积 1.2 亿平方米。这些产品包括各种石灰华、大理石、花岗岩、瓷
石、玛瑙、石灰石、玄武岩等，有多种颜色可供选择，可用于各种城市环境、外
墙、建筑内饰、装饰艺术和雕塑中。在国际市场上，“伊朗石材图书”试图介绍
伊朗最先进和设备最齐全的石材加工企业，并采取良好的行动，引进伊朗和其它
国家的生产商，并促使他们进行史上最大程度的互动，以确定伊朗石材工业的巨
。大潜力，并有效参与伊朗生产商在国际舞台上的活动
”国际市场上的“伊朗石材图书
）编辑：麦迪·萨尔马斯特（Mehdi Sarmast
سنگ طبیعی ایران
نقش سنگ در شکل گیری تمدنهای بشری و انتقال آثار فرهنگ و هنر وچگونگی
زندگی انسان های گذشته در تاریخ غیر قابل انکار است.آثار به جامانده در مصر،ایران،یونان و روم باستان نشان از تجلی قدرت
و عظمت در بناهای سنگی
داشت،بعدها نیز پیکره های سنگی هنرمندان بزرگی همچون میکالنژ در حالیکه ذوقیات مردم را اقناع می کرد در خدمت آرمانها
و ارزشها نیز قرار گرفت و به
نمادهای ماندگاری تبدیل شد که نشان از شناخت انسان از سنگ و استعداد درونی
آن در شکل گیری تمدن و فرهنگ و هنر داشت.امروزه نیز سنگ به کاالیی تبدیل
شده که عالوه بر به کارگیری آن در نمای ساختمان ها و شهرسازی در بخشهای مختلف زندگی کاربرد دارد.کشور ایران نیز به
دلیل وجود معادن غنی و متنوع
سنگ در رنگها و انواع بیشمار از گذشته تاکنون همواره مورد توجه معماران،
تاجران و تولید کنندگان سنگ در سرتاسر جهان بوده و هست.در حال حاضر بیش از  1600معدن فعال در سرتاسر ایران وجود
دارد که تولید سالیانه آن ها چیزی در حدود  13.500.000میلیون تن می باشد که  11.63درصد تولید سالیانه
سنگ خام جهانی را به خود اختصاص داده است.همچنین بیش از  5000واحد فرآوری سنگ در کشور ایران فعال است که با
استفاده از تکنولوژی روز دنیا میزان فرآوری آنها به طور متوسط به  120میلیون متر مربع در سال می رسد .این تولیدات شامل
انواع تراورتن،ماربل،مرمر،گرانیت،چینی،تراونیکس،الیمستون،بازالت و....است که در رنگهای متنوع و بیشمار قابل استفاده در
محیط های گوناگون شهری،
نما و بخش های مختلف داخل ساختمان وهنرهای تزیینی ومجسمه سازی می باشد.کتاب سنگ ایران در بازار بین الملل سعی دارد
تا با معرفی برترین ومجهزترین واحدهای معدنی و فرآوری سنگ ایران اقدامی شایسته در جهت معرفی و ایجاد تعامل بیش از
پیش میان تولید کنندگان ایرانی و سایر کشورها
به منظور شناساندن پتانسیل باالی معادن سنگ ایران و حضور موثر تولید کنندگان ایرانی در عرصه های بین المللی انجام دهد.
کتاب سنگ ایران در بازار بین الملل
سردبیر:مهدی سرمست
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Tandis 石材公司由阿里·塔瓦古力（Ali Tavakoli）在 50 年前建立，公司一直从
事装饰性石材的生产和加工。依托于其包括 Abbas Abad Travertine、Tandis Cream
Travertine、Tandis Blue Marble（伊朗最美丽、最独特的一种装饰性石材）等采矿
场，及其配备有先进的意大利设备的两家加工厂，它们每天可以加工 1500-2000
平米的各种大小的石板和瓷砖，该公司可以生产满足不同项目要求的各种大中型
。原石和加工石材，以满足客户需求
）CEO：哈迪·塔瓦古力（Hadi Tavakoli
商务经理：麦迪·塔瓦古力
شرکت سنگ تندیس حدود  50سال پیش توسط علی توکلی تاسیس شد.این شرکت از آن زمان تاکنون به تولید و
فرآوری سنگ های تزیینی پرداخته است ودر حال حال حاضربه پشتوانه معادن خود یعنی تراورتن عباس
آباد،تراورتن کرم تندیس و مرمریت آبی تندیس(که در نوع خود یکی از زیباترین و انحصاری ترین سنگ های تزیینی
ایران است) و دو واحد فرآوری مجهز به دستگاههای مدرن ایتالیایی که امکان فرآوری روزانه 1500تا2000متر
مربع سنگ در ابعاد گوناگون به صورت اسلب و تایل را دارا می باشند ،توانایی تامین سنگ خام وفرآوری شده مورد
نیاز پروزه های گوناگون در ابعاد مختلف متوسط و بزرگ با هدف جلب رضایت مشتریان را دارد.
مدیر عامل :هادی توکلی
مدیر بازرگانی:مهدی توکلی
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“Neyriz 日金矿业和石材厂矿集团”于 2017 年由易普拉辛·萨法裘（Ebrahim
Safajou）和谢萨德·德尔霍什（Shirzad Delkhosh）建立。依靠其创始人在伊朗石
材行业几十年的经验，该公司迄今在向伊拉克、阿曼和卡塔尔出口石材的业务中
取得了巨大的成功。凭借生产和加工不同规模石材的能力，Neyriz 日金公司目前
。可以供应不同国家大中型项目所需的石材
گروه معادن و کارخانجات تولیدی سنگ سان گلد( )SUN GOLDنی ریز،در سال 1396
توسط ابراهیم صفاجو وشیرزاد دلخوش تاسیس شد.این شرکت به پشتوانه تجربه چند دهه
فعالیت بنیانگزاران خود در صنعت سنگ ایران توانسته تاکنون به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند که از جمله
آن ها می توان به صادرات سنگ به کشورهای عراق،عمان و قطر اشاره کرد.شرکت سنگ سان گلد نی ریز در حال
حاضر با توانایی تولید و فرآوری سنگ در ابعاد گوناگون توانایی پذیرش و تامین سنگ پروزه های متوسط و بزرگ
در کشورهای مختلف را دارا می باشد.

