
گزارش عملکرد انجمن سنگ ایران 
1394-1397

انجمن سنگ ایران دفتر 



"نیگزارش آماری و مقایسه ای نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئی"



<<صورتجلسه مشترک انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ ایتالیا>>
94/07/27

بعنوان نماینده ( CM)و انجمن سنگ ایتالیا ( ISA)انجمن سنگ ایران بعنوان نماینده بخش صنعت سنگ ایران
. به توافق رسیدندزیر بخش صنعت سنگ ایتالیا در موارد 

 ق اهداف این کمیته مشترک انجمن سنگ ایران و ایتالیا به منظور تسهیل همکاری های اعضای دو انجمن برای تحقایجاد
.  توافق

   بسترسازی برای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های مشترک در امور معادن و کارخانجات فرراوری و ررایری و سراخت
شرور و  ماشین آالت ، ابزارها و مواد مورد نیاز صنعت سنگ با استفاده از پتانسیل های موجرود در بشرخ خصوصری دو ک   

. بازاریابی و فروش در بازارهای هدف

      قیقرات  ایجاد مرکز آموزش و تحقیقات صنعت سنگ با مشارکت و همکاری انجمرن سرنگ ایتالیرا بره منظرور انجرا  تح
زش نیروهرای  کاربردی مورد نیاز صنعت سنگ و تهیه استانداردهای بین المللی محصوالت صنعتی و معدنی سرنگ و آمرو  

.  متشصص مورد نیاز صنعت سنگ ایران در کلیه سطوح مورد نیاز براساس تفاهم نامه پیوست


نایع سنگ تالش به منظور تسهیل و ساماندهی و انتقال دانخ فنی و تأمین مالی پروژه های نوسازی و توسعه معادن و ص
.با استفاده از پتانسیل صندوق های مالی و بیمه ای ررفین جهت افزایخ منافع مشترک دو ررف

 العات فنری  پایگاه ارالعات فنی مشترک به منظور ارتقاء همکاری اعضاء انجمن به منظور تسریع در پیگیری ارایجاد–

تجاری ؛  

به منظرور  تالش برای یضور موثر اعضا در نمایشگاه های ررفین و برگزاری نمایشگاه های مشترک در بازارهای مشترک
. معرفی و ایجاد برند و برندهای مشترک ایرانی و ایتالیایی جهت افزایخ صادرات ررفین

"نامه ها تفاهم"



: طرح همکاری میان ایران و ایتالیا ضرورتا پنج هدف عمده را دنبال می نماید که عبارتند از
لمللی که به انتقال دانخ فنی و آموزش علمی جهت بهره برداران و عملیات مربوره به همراه ارتبارات و بازاریابی بین ا

: تفضیل عبارت است از
   نظرور کشر ،   نقخ آفرینی در انتقال مداو  و بهینه فنون و فن آوری های پیشرفته و نوآورانه ایتالیایی بره ایرران بره م

استشراج، فراوری، نصب و یفظ سنگ های ربیعی و نیز استفاده بهینه از ضایعات
 دهای بشرخ  افزایخ و بهبود آموزش تشصصی تکنیسین ها بهره برداران ایرانی از رریق استفاده از آخرین اسرتاندار

بورره  آموزش به منظور توسعه پایدار صنعت سنگ در ایران و بهره گیری از دنیرای علمری، دانشرگاهی و آموزشری مر    
(مهندسی، زمین شناسی، معماری و دارایی های فرهنگی)
ارتبراری  مساعدت در خصوص انتقال و انتشار مهارت های فنی و تجاری الز  برای ایجاد برنامه های کارامد تبلیغاتی ،

ماشرین آالت،  )ایرانی و بازاریابی بین المللی جهت محصوالت سنگی با کیفیت ایرانی تولید شده با فن آوری ایتالیایی و
ی و ایرانیو تقویت مشارکت های تجاری میان شرکت های ایتالیای...( نر  افزار، مواد مصرفی، محصوالت شیمیایی و 

یوزه هرای  ایجاد محیط صحیح برای سرمایه گذاری و تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مبنی بر مشارکت مدنی در
صی در هرر  اکتشاف، فراوری، ماشین آالت، تجهیزات و مواد مصرفی با استفاده از توانایی های بالقوه بشخ های خصو

دو کشور با هدف فروش در ایران و سایر بازارهای هدف
     تالش برای اعضای هر دو انجمن جهت مشارکت در نمایشگاه های سرنگ در هرر دو کشرور، برگرزاری نمایشرگاه در

ایتالیایی-بازارهای هدف دوجانبه به منظور ایجاد برندهای مشترک محصوالت ایرانی

<<تفاهم نامه فی مابین انجمن سنگ ایران و کنفدراسیون مارموماکینه>>
94/09/08



<<یاایجاد مرکز بین المللی علمی،فنی و تجارت سنگ ایران و ایتالتفاهم نامه >>
94/11/07

در جلسه رسمی در حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت ایران و معااون وزیار   2015در نوامبر سال 

ایتالیا جهات  توسعه اقتصاد ایتالیا، تفاهم نامه دوجانبه ای را رئیس انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ

. احداث مرکز فنی در ایران برای منافع دوجانبه در بخش سنگ امضا کردند

ایرت خرود را   برگزار کننده مراسم و برای اجرای تجارت بین ایران و ایتالیا تمرامی یم ( ایچه)آژانس تجارت ایتالیایی

.انجا  داده است

) منافع مشرترک این پروژه مشترک براساس مشارکت استراتژیکی و ماندکار بین ایران و ایتالیا در بشخ سنگ برای

.  این دو کشور پایه ریزی شده است( اقتصادی،تجارت دوسویه،علمی،فرهنگی، اجتماعی و استراتژیکی



<<تفاهم نامه فی مابین صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و انجمن سنگ ایران >>
95/04/25

عه اقتصاادی  در آستانه برنامه ششم توسعه و در چارچوب اقتصاد مقاومتی مبتنی بر استراتژی توسا 
ه بازارهاای  درون زا و برون نگر یعنی تقویت اقتصاد ملی براساس مزیت های نسبی داخلی با نگاه ب
اد مقاومتی بین المللی بر مبنای مزیت های موثر رقابتی و به جهت اجرایی نمودن سیاست های اقتص

. در صنعت سنگ کشور تفاهم نامه مزبور امضا گردید
ت هرای  همکاری صندوق و انجمن برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار صنعت سنگ کشور در چرارچو  سیاسر  

اعتبرار و  اقتصاد مقاومتی با استفاده از کمک های فنی و ارائه بیمه نامه اعتباری به اعضرای انجمرن جهرت دریافرت    

:  لیتسهیالت بر اساس برنامه های مصو  و سند چشم انداز صادراتی صنعت سنگ کشور یول سه محور اص

  کمک به ایجاد صندوق تامین مالی صنعت سنگ کشور

        ای اتصال پایدار به بازارجهانی صنعت سنگ از رریق صردور بیمره نامره هرای اعتبراری و سررمایه گرذاری برر

صادرکنندگان سنگ  

 مره نامره   توسعه اشتغال در بشخ های مشتل  زنجیره صنعت سنگ خصوصاَ بشخ کارگاهی از رریق صردور بی

های اعتباری و سرمایه گذاری



تفاهم نامه فی مابین انجمن سنگ ایران و اتحادیه سنگبری های مشهد 
95/03/15

: اهداف انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین به شرح ذیل می باشد

 ر کمیسریون  انجا  فعالیت های مشترک آموزشی و فرهنگی مرتبط با صنعت سنگ و یضور نمایندگان اتحادیره د

های تشصصی انجمن سنگ ایران

 استفاده از مزایا و امکانات و ارتبارات انجمن سنگ ایران در نمایشگاه های داخلی و خارجی

 ارالع رسانی از کلیه موارد توافقی باوزارتشانه ها و نهادهای دولتی و بشخ نامه ها و دستورالعمل ها

  ط برا  دعوت نفراتی از اتحادیه سنگبری های مشهد جهت یضور در جلسات با هیئت های تجاری خرارجی مررتب

انجمن سنگ ایران  

   حادیره  برگزاری یداقل یک جلسه سالیانه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران در مشهد با یضرور هیئرت مردیره ات

هنگی سنگبری های مشهد و سایر هیئت مدیره تشکل های صنعت سنگ کشور جهت همراهی ، همفکری و هما

 درصد اعضای اتحادیه در انجمن سنگ ایران  20عضویت یداقل

 مشارکت و همکاری در تهیه آمار وایدهای معدنی و فراوری سنگ تزئینی

  بررسی مشکالت وایدهای تولیدی معدنی و فراوری استان و انعکاس آن به انجمن سنگ ایران

  یضور پررنگ اعضای اتحادیه در فضای مجازی انجمن و مشارکت در فضاهای تشصصی مربوره



تفاهم نامه فی مابین انجمن سنگ ایران و بیمه دی 
95/10/01

از شامل اعضا و خانواده های آنها اعم)بیمه درمان تکمیلی اعضای انجمن سنگ ایران

(  همسر،فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل



تفاهم نامه همکاری های مشترک سازمان صنایع کوچک ایران، صندوق کارآفرینی امید و انجمن سنگ ایران 
96/02/04

میلیرارد ریرال   150انجمن سنگ ایران در تالش برای ایجاد صندوق تامین مالی صنعت سنگ کشور برا اعتبرار   

عتی ایرران  در همین راستا یک تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صن. است

کصد و پنجراه  و صندوق کارآفرینی امید و انجمن سنگ ایران منعقده گردیده است، سق  اعتبار این تفاهم نامه ی

یگر توسرط  است که پنجاه میلیارد ریال آن توسط انجمن و یکصد میلیارد ریال د( میلیارد ریال150)میلیارد ریال 

ز تراری   ، ری دو سرال ا صندوق کارآفرینی امید، تأمین اعتبار می شود و به ررح های معرفی شده از سوی انجمن

آفرینی امضاء و ابالغ تفاهم نامه پس از بررسی و تأیید ررح ها در چارچو  ضوابط و مقررات داخلی صرندوق کرار  

برا توجره بره اساسرنامه صرندوق      . امید و مواردی که در این تفاهم نامه ذکر شده است، پرداخرت خواهرد شرد   

وقی مسرتقل  کارآفرینی امید در آینده این صندوق می تواند با سها  دست اندرکاران صنعت سنگ ششصیت یقر 

.نیز پیدا کند

یمره  میلیارد ریال برای صندوق تامین مالی، یک قرار داد همکاری با صندوق ب50انجمن سنگ ایران جهت تامین

میلیرارد ریرال در   50معادن منعقد نموده است تا از این رریق تعهدات خود در زمینه تفاهم نامه سه جانبه و واریز

.صندوق تامین مالی صنعت سنگ را انجا  دهد



تفاهم نامه فی مابین انجمن سنگ ایران و بیمه سامان 
97/04/10

سنگ صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان کارخانجات

ایران برای هر یک از اعضا انجمن 



ن ایران وانجمن سنگ ایران تفاهم نامه فی مابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، خانه معد

97/07/09

واد معدنی کوچک، شرکت تهیه و تولید مهدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه ایجاد همکاری فی مابین معادن 

انات طارف  یی با در نظر گرفتن کلیه امکایران، خانه معدن ایران و انجمن سنگ ایران در زمینه های فنی و اجرا

.انسانی می باشدها اعم از فناوری موجود ، منابع مالی ، داده ها ، اطالعات و نیروی 

:  این تفاهم نامه در برگیرنده بندهای زیر می باشدموضوع 

 یت استانیآسیب شناسی وربقه بندی موانع تولید معادن سنگ تزئینی به ترتیب اولو-1بند .

 یمایت و اجرای ررح های تولیدی و تحقیقاتی مشترک-2بند  .

 توسعه همکاری های مشترک ملی و بین المللی-3بند  .

 و اجرای راهکارهای مناسب در راستای جذ  آنها( دولتی و غیر دولتی) شناسایی منابع -4بند.

 همکاری در زمینه  فناوری ارالعات-5بند.

 همکاری در زمینه رفع نیازهای ررایی و مهندسی-6بند.

 (. آ  ، برق ، جاده و سایر منابع مورد نیاز) همکاری در زمینه ایداث زیر ساخت ها –7بند

 یرفع نیازهای تکنولوژی و مهندسی مربوط به  وایدهای فراوری سنگ تزئین-9بند  .

 افزایخ بهره وری کل عوامل تولید و ارتقاء ظرفیت وایدها-10بند .



آزاد اسالمی واحد خمینی شهرو دانشگاه مشترک انجمن سنگ ایران همکاری توافقنامه 

98/02/11

ربی  علمی و دانش تجهمکاری های آموزشی و پژوهشی در صنعت سنگ کشور به منظور ارتقای سطح 

فعاالن صنعت سنگ و ارتقای تکنولوژی صنعت سنگ



تهران2منطقه شهرداری تفاهم نامه همکاری انجمن سنگ ایران و 



ایران و انجمن سنگ ایران .ا.تفاهم نامه همکاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج



رنامه هایی باود  ن داخلی، از مهمترین ببرگزاری یک همایش بین المللی با حضور کارشناسان بین المللی و خبرگا

وسا   محوریت موضاوعات ارائاه شاده ت   . که با آغاز به کار هیئت مدیره جدید، در دستور کار قرار گرفته بود

: سخنران هر مطلب در همایش، به شرح ذیل می باشد

نقخ مقاو  سازی بلوک در کاهخ ضایعات محصوالت: پروفسور دانیل اسکاسرله

تکنولوژی های جدید استشراج تونلی و غیرتونلی: پروفسور مارکو توری

نقخ معماری در توسعه صنعت سنگ: پروفسور یسن شهنواز زیدی

مانیکاهخ ضایعات و افزایخ بازدهی در معادن، کارخانجات و پروژه های ساخت: دکتر علیرضا جان نثاری

راه های برون رفت از رکود صنعت سنگ ایران: دکتر محمد آزادی

مطرابق  . ردیرد این همایخ با یضور خبرگان و فعاالن داخلی و با سشنرانی اساتید بین المللی برگزار گ

ح نظرسنجی های انجا  شده در یین و پس از برگزاری همایخ، اکثریت یاضرران در همرایخ، سرط   

.علمی و اجرایی برگزاری همایخ را خو  ارزیابی کردند

همایش بین المللی سنگ ایراناولین 



اولین ههمایش ایده، طراحی و اجرا در غرفه انجمن سنگ ایران 

ان و تنهرا  هرانجمن سنگ ایران به عنوان صایب امتیاز نمایشگاه بین المللی سنگ ت
براط  رتتشکل ملی سنگ ایران با استفاده از ظرفیت های موجود خود جهرت ایجراد ا  

نشست تشصصی با یضور 7موثر بین صنعت معماری و صنعت سنگ تزئینی کشور، 
.  برگزار نمود27فعاالن صنعت سنگ و معماران و دانشجویان معماری در سالن 

صنعت،توزارمعدنیصنایعومعادنامورمعاونسرقینی؛دکتروکشوروزیرمحتر مقا قائمهاشمی،دکتریضورباکهروزه4همایخایندر
:شدبرگزارروز4ریزیرتشصصینشست هایوجانبیبرنامه هایگردید،افتتاحتجارتومعدن

(صادراتفرآوری،معدن،)پاس وپرسخجلسه
(منجاروتیآنجلوآثاربرمروریوسنگراز)اجراررایی،ایده،گردمیز
هنریاثرآفرینخدرمادهنقخزیستمحیطوشهرهنر،گردمیز
(سنگنگهداریومرمتنصب،فرآوری،)سنگصنعتچالخگردمیز
شهرسیمایومعماریگردمیز
استانداردسازیبرندینگ،تکنولوژیارتقاگردمیز
شدهتما قیمتوفرآوری–کیفیتدرمصرفیموادوآالتماشیننقخگردمیز

سنگدورریزبارراییمسابقه

باوروز2تمدبهمعماریرشتهعالقه مندانبرای"سنگریزدورباررایی"موضوعبارراییمسابقهیکفوق،تشصصینشست هایبرعالوه
اینبرگزیدگانازنفر3بهانتهاکهگردیدبرگزارایرانسنگانجمنغرفهدردنیاگرددکترونیلیدکترآقایانمعماریمحتر اساتیدنظارت
.شداعطاتقدیرلوحونقدیهدایایمسابقه

تجارینشست های

شرکت هایوشرکت هااینبینتجارینشستسرییکترکیه ای،3وچینی8وایتالیایی2شاملشرکت13ازدعوتباایرانسنگانجمن
ایرانیشرکت هایومدعوتجاریهیئتبینتجارینشست50یدودمجموعدرروز2رولدرگردیدبرگزارایرانسنگانجمنغرفهدرایرانی
درکارخانه3ازبازدیدوسالن هاهمهازبازدیدرریقازایرانسنگظرفیت هایازبازدیدتورتشصصینشست هایاینبرعالوه.گردیدبرگزار
.شدانجا شمس آبادصنعتیشهرک



پایانه صادراتی تخصصی سنگ ، ررح انجمن سنگ ایران با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

در . تامکان سنجی ایداث پایانه صادراتی را از رریق مناقصه واگذار نموده اسر 

ن پرروژه  راستای اجرای این ررح، شرکت نیک استون قشم مسئولیت انجا  ای

ار این را بر عهده گرفته و انجمن سنگ ایران نیز به عنوان ناظر فنی ررح بر ک

ران، با توجه به نظر مساعد شرکت شهرک های صنعتی ایر . شرکت نظارت دارد

ه پس از انجا  مطالعه امکان سرنجی و برر اسراس نترایص یاصرل از آن، پایانر      

.صادراتی تشصصی سنگ ایداث خواهد شد

شرکت نیک ستون قشم  



ی آمار واحدهای طراحی و اجرای بانک اطالعاتی واحدهای فرآوری و معدنی سنگ و جمع آور
فرآوری سنگ استان تهران

پروژه اهداف 

ررایی و استقرار بانک ارالعاتی جامع صنعت سنگ کشور

 ر مشاهده،جمع آوری و ثبت داده ها وارالعات صنعت سنگ کشرو

در بانک ارالعاتی  

ور  تحلیل داده ها و برنامه ریزی برای توسعه صنعت سنگ کش
تعداد کل واحدها کارخانه فروشگاه واحد خدمات ماشین سازی

داخل شهرک 390 297 58 31 4

خارج شهرک 70 65 0 5 0
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تعداد نوع وایدها بر اساس محل استقرار



روزه دبیرخانه انجمن سنگ ایران با همکاری شرکت بومرنگ، رویدادی یرک 
ایرن  . ودرا برنامه ریزی و اجرا نم"فستیوال نوآوری های صنعت سنگ"با عنوان 

ور در فستیوال که در راستای شناسایی و توسعه نوآوری هرا و اختراعرات کشر   
.یوزه صنعت سنگ برگزار شد

این رویداد، با اعال  فراخوان در دانشگاه ها، مراکز پژوهشری، شرهرک هرای    
ل ارسال پس از آن ررح های نوآورانه به دبیرخانه فستیوا. آغاز شد... صنعتی و 

اوران تما  ررح های ارسال شده به دبیرخانه فسرتیوال توسرط تریم د   . گردید
سی و مداقه فستیوال شامل اساتید دانشگاه ها و خبرگان صنعت سنگ مورد برر

رررح بره عنروان    7رررح واجرد شررایط،    71قرار گرفته و در نهایت از برین 
.ررح های برتر از ررف هیئت داوران انتشا  گردید

دقیقره زمران اختصراص داده    15در روز برگزاری فستیوال به هر ررح برتر، 
بان شد تا ررح خود را برای یاضران در رویداد که اکثرا سرمایه گذاران و صای

.معادن و وایدهای فرآوری بودند ارائه دهند
در نهایت رویداد برا ایجراد تعامرل میران اکثرر ارائره دهنردگان رررح هرا و          

معادن و میزان استقبال سرمایه گذاران و صایبان. سرمایه گذاران خاتمه یافت
د ترا  همچنین میزان شرکت نوآوران و صایبان ایده در این فستیوال موجب ش
نگ، در برگزاری فستیوال ها و رویدادهای مانند فستیوال نوآوری های صنعت سر 

.زمره برنامه های هر ساله انجمن سنگ ایران قرار گیرد

برگزاری فستیوال نوآوری های صنعت سنگ 



ایمیدرو 

پایردار وهدفمندارتباطبرقراریایران،سنگانجمنمدیرههیئتکاربهشروعازپس

مهم تررین زایکیعنوانتاثیرگذار بر صنعت سنگ، بهخصوصیودولتیسازمان هایبا

نگسر انجمندرگرفتهبا بررسی های انجا .برنامه های انجمن سنگ ایران مطرح شد

دراییسازمان هجمله، از(ایمیدرو)صنایع معدنیونوسازی معادنوتوسعهسازمانایران،

آن سازمانباپایداریهمکاریبایستیسنگصنعتتوسعهبه منظورکهشدگرفتهنظر

. شکل می گرفت

به ایمیردرو،  بنابراین با تالش های صورت گرفته و بنا بر گزارشات مستمر ارائه شده

ارچو  صنعت سنگ به عنوان یکی از مهم ترین زیربشخ های معدنی و صنعتی در چر 

.برنامه های کاری و یمایتی ایمیدرو قرارگرفت



شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور

: برگزار نموده است که اهم مصوبات آن به قرار ذیل است 1396جلسه در سال 3این شورا 
قاد قرارداد برا  مقرر گردید در مواردی که تعدادی معدن در یک استان ررح پژوهشی و یا زیست محیطی مشترک داشته باشند نسبت به انع
جهت اجررا بره   دانشگاه اقدا  و مراتب را جهت تصویب به کمیته مربوره در دفتر نظارت امور معدنی ارائه نمایند تا پس از تصویب مراتب

. استان مربوره ارجاع گردد
قررر گردیرد   با توجه به گزارش ارائه شده توسط انجمن سنگ ایران در زمینه مشالفت با وضع تعرفه یا ممنوعیت صادرات سنگ کرو  ، م 

مورد نیراز انجمن سنگ ایران نتیجه جلسات مشترک صادرکنندگان عمده با مهمترین وایدهای فراوری درخصوص راهکارهای تامین بلوک
.  شده را جمع بندی و ارائه نمایدفراوریسنگصادراتتوسعهوفراوریوایدهای

ت بره داخرل   با عنایت به فرمایشات مقا  معظم رهبری درخصوص صادرات سنگ کو  تزئینی و واردات همان سنگ به چندین برابر قیمر 
بلحرا   کشور مقرر گردید انجمن سنگ ایران گزارش جامعی مبنی بر اینکه سنگ های کو  از صدور و فراوری واردات آن به داخل کشرور 
ز کرو  و  اقتصادی امکان پذیر نمی باشد به دفتر مقا  معظم رهبری ارسال نماید ، همچنین در این گزارش کل سنگ های وارداتری اعرم ا  

. فراوری شده نیز خدمت ایشان گزارش گردد
شرورا توسرط   مقرر گردید شرح وظای  و ترکیرب . ایجاد کمیته تشصصی صادرات زیر نظر شورای سیاستگذاری مورد تصویب قرار گرفت

یک نفرر  –راوری دو نفر صادرکننده نمونه از بشخ صادرات بلوک و ف: ترکیب کمیته عبارت است از . دبیرخانه با هماهنگی اعضا انجا  شود
ک نفرر از  یر -یک نفر از کانون سنگبران ایران–یک نفر از انجمن سنگ ایران –یک نفر از یوزه معدنی -از سازمان توسعه تجرات ایران

. خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران



نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا

فعال برتر سنگ جهت شرکت در برنامره هرای   8در راستای ارتقای سطح دانخ فعاالن صنعت سنگ، انجمن سنگ ایران عالوه بر معرفی 

نفرر از  15برنرد برترر ایتالیرایی فعرال در برازار ایرران بررای        3آژانس تجارت ایتالیا، سه تور آموزشی بازدیرد از کارخانجرات و معرادن    

برگزار نمرود ترا از ایرن رریرق فعراالن صرنعت سرنگ کشرور برا جدیردترین           96بازدیدکنندگان ایرانی از نمایشگاه سنگ ورونا درسال 

.تکنولوژی های مورد استفاده در کارخانه ها و معادن ایتالیایی آشنا گردند

:فعال صنعت که با همکاری ایچه به صورت رایگان به نمایشگاه اعزا  شدند8
نوراهلل زاده
 دشتیمحمدعلی
 ییدرزادهمهدی
 مصباییداوود
 یزدانیمحمد
 نبی پورنیما
 جوادیایمد
 یاتمنوید

ازبازدیدجهتایرانسنگانجمنهماهنگیباسنگصنعتفعاالنازنفر29نمایشگاه،دراثربشخ تروفعال تریضورمنظوربهاین،برعالوه
.شدنداعزا ایتالیابهنمایشگاه

س ید  ،عم ادیفر اس عب  امیر ،ابولقاسم غفاری،مهدی شمسایی،درچهکاشی سمیرا ،درچهکاشی حمید ،داوودحمزه آل سید ،شاهزیدیمهدی سید ،حسین بزرگپور،عاطفه داوودی،وحید کبیری

اص رر  عل ی  ،ع ی رفیرض ا  محم د  ،منظر م ددی ،قریبشهابی پوریا ،مجید نیکدل،نیکدلمهدی محمد ،هاشمیمحمد بنی سیم ،احمد پروین،سارا رضایی،حیدرزادهحسین امیر ،موسویپوریا 

بخش نیکورضا ،رنانیعابدی اصفهانی،حمید حافظ القران حسین ،علیرضا رستگار،کاوه فاضل،علی شفیعی،شهریار شعبانی،رفیعی،میثم مختاری



نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا

اینربهتبرگزاریبرایایتالیاسنگانجمنهمکاریبامتنوعیبرنامه هایسالههر(ICE)ایتالیاتجارتآژانس
شورهایکازویژه ایمیهماناننیزجاریسالدر.می نمایداجراایتالیاصنعتپتانسیل هایمعرفیومهمرویداد
یکریتاکردهسفرکشوراینبهایتالیاتجارتآژانسدعوتبه...وهندبلغارستان،تانزانیا،غنا،ویتنا ،ایران،
کهزشیآموهایدورهدرونمودهبازدیدنمایشگاهشروعازقبلایتالیاییمعدنیاکارخانهازروزهدوآموزشیتور
.نمایندشرکتبود،شدهبرنامه ریزینمایشگاهبرگزارییینویژهسمیناریکقالبدر

:که با همکاری ایچه به صورت رایگان به نمایشگاه اعزا  شدندفعال صنعت7

اکبرلرپری زنگنه 

سید ایمد یسینی 

عموتفی ورنواسفیدواجانی 

مجید توکلی 

علیرضا سبزه 

یسین شفیعی اسفیدواجانی 

سید شمس الدین سیاسی راد 



اتی تشکیل کنسرسیوم های صادر

 مدیر کنسرسیو  سنگ ایران –جنا  آقای رییم علیجانی

مدیر کنسرسیو  استون باکس -جنا  آقای یامد لرپری زنگنه

مدیر کنسرسیو  سنگ ایوان -جنا  آقای علی جابری

فهانمدیر کنسرسیو  صادرات سنگ مهربین سپاهان اص–آراسته ... جنا  آقای سی  ا

مدیر کنسرسیو  سنگ استان مرکزی  -جنا  آقای محمد یالجیان

مدیر کنسرسیو  سنگ استان خراسان رضوی  -جنا  آقای یسینعلی میرزایی

مدیر کنسرسیو  نقخ کریمان استان کرمان -جنا  آقای نیک ربع

 مدیر کنسرسیو  سنگ استان قم -جنا  آقای مهدی مقد

 مدیر کنسرسیو  سنگ استان یزد –جنا  آقای ییدرزاده

 مدیر کنسرسیو  سنگ استان فارس –جنا  آقای کشاورز

 مدیر کنسرسیو  سنگ استان لرستان –جنا  آقای علیزاده

مدیر کنسرسیو  سنگ استان آذربایجان شرقی -جنا  آقای تقوی یقایق

مدیر کنسرسیو  استان تهران-جنا  آقای مصفی

نعت با توجه به شرایط اقتصادی کشرور و بره دنبرال آن وضرعیت صر     

د سرال  سنگ که متاثر از رکود عمیق اقتصادی کشور که یداقل در چن

دی بره  آینده امیدی به بازگشت رونق گذشته نشواهد بود لزو  نگاه ج

چراره  صادرات یک تصمیم استراتژیک و یک راهبرد عقالنی اسرت و 

ای جز تجمیع پتانسیل هرای بازرگانران معردن داران و کارخانجرات    

سنگ جهت ایجاد انرژی همسرو بررای پرایین آوردن هزینره هرا در      

شرکیل  شرایط فعلی متصور نیست و می بایست اعضرای صرن  برا ت   

ادراتی نفره نسبت به تشکیل کنسرسیو  های صر 12تا 5گروه های 

که دارای تجربه جهانی موفرق مری باشرد اقردا  و نگاهشران را بره       

ا در این راستا انجمن سرنگ ایرران بر   . بازارهای جهانی توسعه دهند

اد برگزاری جلسات متعدد در تهران و استانهای هدف موفق بره ایجر  

.کنسرسیو  گردید13



شوراحداث کارخانه بازیافت ضایعات در معادن سنگ تزئینی کارزیابی FSتدوین 

ررح ایداث و بهره برداری از کارخانره بازیافرت  که ترین اهدافی است موارد زیر مهم

.ستکشور، به منظور نیل به آن ها تدوین شده اتزئینیضایعات در معادن سنگ 

معادنازبهره برداریشدناقتصادی

سنگمعادنضایعاتازبهره برداری

ملیمنابعازبهینهاستفاده

سنگضایعاتازناشیزیست محیطیآلودگی هایکاهخ

کشورمحرو منارقدراشتغالایجاد

شهریمنارقزیباسازیدرربیعیسنگازاستفاده

شهرسازیدرشهرداری هابلندمدتهزینه هایکاهخ



97-95آموزشی طی سال های برگزاری دوره های 

تعداد شرکت کنندگانتاری  برگزاری دورهعنوان دورهردی 

97/02/0560تشکل های اقتصادی همایخ1

97/02/1960همایخ قوانین مالیاتی کشور2

96/10/2544دوره آموزشی شبکه های صادراتی 3

96/12/1517دوره آموزشی مارکتینگ4

97/01/2690دوره آموزشی مقاو  سازی،مرمت و اییا سنگ5

97/02/0248کارگاه عملی استفاده از ماشین آالت ترمیم سنگ و پولیخ6

97/04/2814دوره آموزشی ایده، ررایی و اجرا7

97/04/2822دوره آموزشی تئوری و عملی تولید و بازر سنگ های تزئینی8

97/04/2911دوره آموزشی فراوری،نصب،مرمرت و نگهداری سنگ9

97/04/2924دوره آموزشی هنر،شهر،محیط زیست10

97/04/3025دوره آموزشی معماری و سیمای شهر11

97/04/3016دوره آموزشی ارتقاء تکنولوژی،برندینگ، استانداردسازی12

97/04/3123دهدوره آموزشی نقخ ماشین آالت و موا مصرفی در کیفیت فراوری وقیمت تما  ش13

97/07/3017دوره تکنیک های کاربردی جهت مدیریت بحران های مالی14



"از توجه شما سپاسگزاریم"


