
 

 

 وبخ رشد خوشبختانه. آید می شمار به پرسود صنایع جزو همواره غیرنفتی ارزآوری دلیل به ایران سنگ صنعت

 به ساختمانی سنگ صادرات زمینه در جهان اول کشور 8 جزو ایران که شده باعث اخیر هایسال در صنعت این

 دالر میلیون 126 با چین کشورها این بین از. باشد عراق و قطر ترکیه، ، استرالیا هند، چین، نظیر دیگر کشورهای

 هایواردکننده بین در سوم و دوم جایگاه در دالر میلیون 17 و 73 با ترتیب به ترکیه و عراق و  نخست رتبه در

 همواره باال تنوع و کیفیت با ساختمانی هایسنگ از غنی معادن وجود دلیل به ایران کشور. هستند ایران از سنگ

 ملیالبین بازارهای در پرفروش هایسنگ جمله از. باشدمی دیگر کشورهای در واردکنندگان اکثر استقبال مورد

 وپک صورت به عمدتا صادراتی هایسنگ. نمود اشاره تراورتن و گرانیت چینی، سنگ مرمریت، سنگ به توانمی

. شودمی عرضه جهانی بازار به اسلب و تایل مختلف ابعاد در سنگی هایورق صورت به یا و شده آماده الشه یا و

 اون،برآتی سیلک، پرشین نظیر کریستال و مرمریت ساختمانی هایسنگ انواع معرفی با سنگ آتی مجموعه

 در گفتیش کوتاه مدتی در توانسته جهان هایمرمریت انواع مرغوبترین و زیباترین عنوان به مارون و کانوکریستال

 دارنده و خاکستری معدن ترینبزرگ عنوان به( بیات)باقرآباد معدن وجود. بزند رقم سنگ الملی بین بازار

 آتیروهگ است شده باعث«سیلک پرشین» یا «امپرادور سیلک» به موسوم دنیا در خاکستری مرمریت مرغوبترین

 28000 ماهیانه تولید با مجموعه این. باشد جهان و ایران در کیفیت با و زیبا سنگ این تولیدکننده تنها سنگ

 زیادی تریانمش توانسته زیبا مرمریت این صادرات و اسلب و تایل گوناگون ابعاد در سیلک پرشین مرمریت مترمربع

 نگ،ر و طرح در محصوالت باالی تنوع و کیفیت. کند جذب چین و هند استرالیا، نظیر گوناگون کشورهای در را

 ثباع فرآوری و برش استخراج، نوین هایتکنولوژی از گیریبهره و مجهز آالت ماشین از استفاده مناسب، قیمت

 اتفاقی مشتریان رضایت جلب و اعتماد. آید شمار به حوزه این در موفق صادرکنندگان جزو سنگآتی که شده

 نیز ماش. باشدمی محصوالت بهتر چه هر تولید برای سنگآتیگروه متخصصان و کارشناسان تالش حاصل و نبوده

 قیمت و کیفیت تفاوت مجموعه، این از کریستال و مرمریت نما،سنگ ساختمانی، هایسنگ انواع خرید با توانیدمی

 .کنید حس تولیدی محصوالت سایر با را ما محصوالت


