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گروه معادن و سنگبریهای پورحسنی)در سال  1981با هدف
شرکت) ISCO
استخراج،فرآوری و عرضه انواع سنگ های ساختمانی در ایران تاسیس شد.بنیانگزار این
مجموعه حسین پورحسنی بیش از پنج دهه است که در صنعت سنگ ایران به فعالیت مشغول
است.این مجموعه که با هدف معرفی و عرضه سنگ خام و فرآوری شده طبیعی ایران به
جهان تاسیس شده در حال حاضر دارای ده معدن فعال می باشد که عبارتند از:
مرمربالغ(اصفهان)،مرمربت کویر کاشان،مرمریت اطلس کاشان،مرمریت گلدن
مارشال(رباط مراد خمین)،مرمریت مارشال(خمین)،تراورتن شکالتی کاشان ،تروارتن عباس
آباد(محالت)،چینی سفید قروه،کریستال قروه وتراورتن گزعنبر (دودهک_دلیجان)،عالوه بر
این 3واحدسنگبری مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در فرآوری سنگ به صورت
اسلب،تایل،آنتیک و تولید سنگ خام در این مجموعه فعال است.شرکت  ISCOبه پشیوانه
معادن و واحدهای فرآوری خود آماده تامین سنگ پروژه های متوسط و بزرگ در کشورهای
مختلف مطابق با استانداردهای روز جهان می باشد.این مجموعه همچنین صادرات سنگ به
کشورهای اسپانیا،روسیه،عراق،یونان واسترالیا را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده
است.
Pourhassani Quarries & Factories Group (ISCO) 普哈萨尼采石场和工厂集团成立于 1981 年，其宗旨
是在伊朗开采、加工和供应各种类型的建筑石材。集团创始人侯赛因·普哈萨尼（Hossein
Pourhassani）先生五十多年来一直致力于伊朗石材业。集团的成立是为了向世界介绍和供应伊朗
的原石和加工天然石，目前有 10 个活跃的矿场，包括:
Bolagh 大理石(伊斯法罕)、Kashan Kavir 大理石、Kashan Atlas 大理石、Golden Marshal 大理石
(robate Morad, Khomeyn)、Marshal 大理石(Khomeyn)、Kashan 巧克力石灰华、Abbas Abad 石灰华
。)(Mahalat)、Qorveh 白色中国大理石、Qorveh 水晶和 Gazanbar 石灰华(Do Dehak, Delijan
此外，集团拥有配备世界顶级技术的三家石材切割单位，以板材、瓷砖、仿古的形式加工石材，
生产原石。依托矿山、采石场和加工单位，ISCO 能够按照国际标准，为不同国家的大中型项目提
。供石材。集团也曾向西班牙、俄罗斯、伊拉克、希腊和澳大利亚注册出口石材
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شرکت سنگ صدف کوه ( )Sadafkooh Stone Companyدر سال  2000پایه گزاری
شد.این مجموعه با هدف تولید ،فرآوری و صادرات بهترین سنگهای طبیعی ایران توسط
معادن و واحدهای فرآوری مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و امروز به عنوان یکی
ازبهترین واحدهای معدنی و فرآوری سنگ در ایران شناخته می شود.این شرکت به دلیل
تعهد در تولید انواع سنگ اسلب و تایل با بهترین کیفیت به عنوان یکی از مجموعه های
پیشرو درمعدن داری و صادرات سنگ شناخته می شود.شرکت سنگ صدف کوه تاکنون به
پشتوانه معادن و واحدهای فرآوری خود صادرات سنگ به کشورهای اروپایی ،خاورمیانه و
سرتاسر جهان را انجام داده که تسهیل صادرات سنگ به سرتا سر جهان از طریق دفتر
مجموعه در کشور چین صورت می گیرد.در حال حاضر شرکت سنگ صدف کوه با
تمرکز بر خواسته های مشتریان مانند تحویل به موقع کاال،دقت در تحویل دقیق محصول
مطالبه شده توسط مشتری
و کیفیت باالی تولید توانسته رضایت مشتریان خود را به بهترین شکل ممکن کسب نماید.
Sadafkooh 石材公司成立于 2000 年。公司以生产、加工和出口伊朗最好的天然石材为宗
旨，通过矿山、采石场和加工单位，现已成为伊朗首屈一指的采矿和加工单位之一。集团
致力于生产各种类型的最优质石板和瓷砖而闻名，是世界领先的石材开采和出口集团之一
。Sadafkooh 石材公司以矿山、采石场和加工单位为依托，一直面向欧洲、中东和世界各
。地出口石材，并通过公司在中国的办事处为世界各地的石材出口提供便利
目前，Sadafkooh 石材公司全面细致地满足客户要求，以了解和专注客户需求为导向，如
。及时交货，精确交付客户所要求的产品，以及专注于高质量的生产
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شرکت آرین ویژن در سال  1384فعالیت خود را آغاز کرد.این مجموعه دارای دو معدن
مرمر یله گنبد و معدن مرمربت مشکی اسپشیال (معدنی که نمونه ای ویژه از معادن
مرمریت در ایران است) می باشد.این شرکت واحد فرآوری خود را با هدف فرآوری انواع
سنگ های مرمر،مرمریت و تراورتن در سال  1387راه اندازی نمود که عالوه بر
محصوالت یاد شده در حال حاضر فرآوری انحصاری مرمریت مشکی اسپشیال را نیز بر
عهده دارد.همچنین شرکت آرین ویژن صادرات سنگ خام وفرآوری شده به کشورهای
اسپانیا،هند،ترکیه و قطر را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده و توانایی انجام پروژه
های متوسط و بزرگ در کشورهای مختلف را دارا می باشد.
（Arian Vision）阿里安远景公司成立于 2005 年。该集团有两个采石场：亚勒·冈巴德
（Yaleh Gonbad）大理石采石场和特种黑色（Special Black）大理石采石场(这是伊朗大理
石采石场的一个特例)。公司于 2008 年设立了加工单位，加工各类大理石、石灰华石材，
目前除上述产品外，还独家加工特种黑色大理石。阿里安远景公司已经拥有注册出口到西
。班牙、印度、土耳其和卡塔尔的原石和加工石经历，并能在不同国家实施大中型项目
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گروه معادن و کارخانجات برادران بیاتی در سال  1391توسط زنده یاد مختار بیاتی
فعالیت خود را آغاز کرد.این مجموعه دارای معادن سنگ سیلک امپرادور،مرمریت مشکی
کادر،چینی و مرمریت باقرآباد نی ریز و دو واحد فرآوری سنگ مجهز به جدیدترین
دستگاههای ایتالیایی به صورت اسلب و تایل می باشد.گروه معادن و کارخانجات برادران
بیاتی به پشتوانه معادن و واحدهای مجهز فرآوری توانایی تامین سنگ پروژه های متوسط و
بزرگ در تمامی کشورها مطابق با استانداردهای روز دنیا را دارا می باشد.همچنین این
مجموعه صادرات سنگ خام و فرآوری شده به کشورهای چین،هند و ایتالیا را در کارنامه
کاری خود به ثبت رسانده است.
巴亚蒂兄弟（Bayati Brothers）采石场和工厂集团于 2012 年由已故的穆赫塔尔·巴亚蒂
（Mokhtar Bayati）先生创办。集团拥有的采石场包括 Silk Emperador、Black Marble（黑
色大理石）、China Marble（中国大理石）和 Bagher Abad Neyriz Marble，以及两个配备
了最新的意大利石板和瓷砖机器的石材加工单位。巴亚蒂兄弟（Bayati Brothers）采石场
和工厂集团依托矿山、采石场和装备精良的加工设备，能够按照世界标准向不同国家的大
。中型项目供应石材。集团也曾向中国、印度和意大利注册出口原石和加工石材

