


تاریخچه

تولد شرکتی بر مبنای عشق به تولید و اشتغال. 
تاسیس شرکت تعاونی سنگ شفق باهمکاری آقای علیزاده.

درجستجو برای یافتن معادن جدید، فصلی نو را آغاز کردیم.
معدن گرانیت مشکی الگهر نطنز. 

ــا اجــازه  ــه م ــرای ادراک ارزش ســنگ ب تــاش و شــوق بســیار ب
داد تــا اســتخراج پایــدار وســازگار بــا محیــط زیســت را در معــادن 

گســترش دهیــم.
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عناصــر بــی شــماری توســط طبیعــت ترکیــب و طی میلیــو ن ها 
ســال تحــت تاثیــر گرمــا وفشــار بــه موجــودی بــی ماننــد 
تبدیــل مــی شــوند. موجــودی کــه نمــادی از دوام اســت 
ــد.  ــی کن ــرآورده م ــا ب ــرای م ــت را ب ــرای فردی ــاز ب و نی
طبیعــت هــر روز هدایــای گرانقــدر خــود را بــه مــا اعطــا 
مــی کنــد و مــا بــا تــاش ســخت، کاری بــی پایــان و شــوق 
بســیار مــی کوشــیم تــا غنــا و  بــی عیبــی طبیعــت را بــرای 
ــه  ــل تجرب ــا دو نس ــون م ــم. اکن ــان آوری ــه ارمغ ــما ب ش
خــود را در ســفر ســنگ بــا شــما بــه اشــتراک مــی گذاریم.

ما سفیران کوه هستیم در نزد شما
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در ســال 1382 معــدن گرانیــت مشــکی الگهــر آغــاز بــه کار 
کــرد. در ایــن مجموعــه ســالیانه بالــغ بــر70،000 تــن ســنگ 
گرانیــت مشــکی اســتخراج می شــود، که یکــی از مرغــوب ترین 

ســنگ هــای گرانیــت مشــکی در کشــور بشــمار مــی آیــد.
معــدن گرانیــت الگهــر بــا اســتفاده از ماشــین آالت مــد روز و 
متنــوع و بهــره بــردن از نیــرو هــای متخصــص توانســته بهــره وری 

در اســتخراج را بــه مقــدار چشــمگیری افزایــش دهــد.

معدن الگهر
Lagohar Mine
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معــادن شــفق بــه عنــوان بزرگتریــن ذخیــره گرانیــت در 
مجموعــه معــادن نطنــز بــا مشــارکت آقــای علیــزاده در ســال 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به 1371 ب
ایــن مجموعــه بــا اســتفاده از روش هــای نویــن در اســتخراج 
بــه یکــی از مدرنتریــن معــادن ســنگ گرانیــت در کشــور 
تبدیــل شــده وتــوان تولیــدی برابــر ســالیانه 150،000تــن 

ســنگ گرانیــت ســفید و مشــکی راداراســت.

مـعدن شفق
Shafagh Mine
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مجتمــع فــرآوری ســنگ ســروش در ســال 1389 در شــهرک 
صنعتــی شــمس آبــاد طراحــی و راه انــدازی شــد.

ــا حضــور  در حــال حاضــر مجتمــع فــرآوری ســنگ ســروش ب
بیــش از 50 نفــر  پرســنل متخصــص، دپــوی مناســب ســنگ 
خــام و ظرفیــت تولیــدی معــادل 100،000متــر مربــع ســنگ 
فــرآوری شــده، امــکان حضــوری قدرتمنــد و تاثیــر گــذار را 

در بــازار داخــل وخــارج از ایــران فراهــم آورده اســت.

مجتمع   فرآوری سنگ سروش 
Soroush Stone Processing
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خط تایل

تولیــد  تــوان  تایــل  خــط  پیشــرفته  آالت  ماشــین  وجــود 
ســالیانه 90،000متــر مربــع ســنگ رادر ســایزهای متفاوتــی 

از30×30 تــا80×80 رافراهــم مــی کنــد.
ــورت  ــه ص ــد ب ــاوت تولی ــای متف ــه ه ــان پروس ــد همزم تولی
مــوازی، انبوهــی ازتنــوع محصــوالت رابــرای مشــتریان فراهم 

ــی آورد. م

Ti le  L ine
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در ســال 1392 کار خانــه فــرآوری ســنگ شــفق در راســتای 
تکمیــل زنجیــره تامیــن در مجموعــه شــفق آغــاز بــه کار کــرد. 
هــدف از تاســیس ایــن مجموعــه تولیــد ســنگ هــای گرانیــت 
ــاز  ــورد نی ــنگ م ــن س ــتای تامی ــادرات در راس ــت ص ــا قابلی ب
ــه و کشــور هــای  ــه، عــراق، آســیای میان ــازار هــای ترکی در ب

عربــی بــوده اســت.
ــع  ــر مرب ــد 100،000مت ــوان تولی ــالیانه ت ــه س ــن کارخان ای
ــکی را دارا  ــفید و مش ــت س ــوع گرانی ــاختمانی از ن ــنگ س س

مــی باشــد.

کارخانه شفق
Shafagh Factory
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کارخانــه صــدران در ســال 1391 بــه عنــوان زیــر مجموعــه 
بــه  مشــکی  گرانیــت  ســنگ  تولیــد  جهــت  و  الگهــر  معــدن 
ــش  ــالیانه بی ــه س ــن کارخان ــد. ای ــدازی ش ــل راه ان ــورت تای ص
از90،000متــر مربــع ســنگ، فــرآوری و تولیــد مــی کننــد. 
ــه عنــوان یکــی از اصیــل تریــن و  ــران ب گرانیــت مشــکی در ای
محبــوب تریــن ســنگ هــای ایرانــی بشــمار مــی آیــد و بســیاری 
ــتفاده  ــنگ اس ــن س ــور از ای ــازمانی کش ــاری و س ــای تج از بناه
نمــوده انــد. از ایــن رو عمــده حجــم تولیــد محصــوالت ایــن 

ــد. ــی رس ــروش م ــه ف ــی ب ــای داخل ــازار ه ــه در ب کارخان

کارخانه صدران
S a d r a n  F a c t o r y
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کنتــرل، ســورتینگ و دســته بنــدی دقیــق کــوپ هــای ســنگ 
و  آالت  ماشــین  هفتگــی  کالیبراســیون  مبــدا،  معــادن  از 
بازرســی هــای مــداوم توســط مهندســین کنتــرل کیفیــت 
ســبب دســتیابی بــه عملکــردی دقیــق در پروســه تولیــد 
شــده  کــه ارمغــان ایــن تــاش فنــی، نیــاز معمــاری و مهندســی 
نیــز حساســیت  و  لوکــس داخــل کشــور  ســاختمان هــای 
ــق  ــه دقی ــت. زاوی ــرده اس ــع ک ــی را مرتف ــای صادرات بازاره
ــرل  ــت، کنت ــگی ضخام ــرل همیش ــا کنت ــه ه ــه گوش 90 درج
دائمــی کیفیــت ســاب ســطح ســنگ و ســورت کــردن چندیــن بــاره 
تایــل هــا از وظایــف همیشــگی واحــد کنتــرل کیفیــت در 

ــت. ــروش اس ــنگ س ــه س ــد کارخان ــه تولی پروس

کنترل کیفیت
Q u a l i t y  C o n t r o l
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خط تولید اسلب

ســالیانه هــزاران مترمربــع ســنگ بــه صــورت اســلب بــا 
اســتفاده ازتجهیــزات مــدرن در ایــن بخــش تولیــد می شــوند. 
ــه نیــاز مشــتریان  خــط اســلب مجتمــع ســعی در پاســخگویی ب
بــه محصوالتــی در ســایز اســلب و همچنیــن بــا انــدازه هایــی 
نامتعــارف دارد. مجموعــه ســروش بــا بهــره گیــری از تــوان خــط 
اســلب خــود بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن تامیــن کننــدگان 

ســنگ اســلب گرانیــت مشــکی کشــور معرفــی میگــردد.

Slab Production

18









هنر و صنعت

نیــاز  صنعــت،  و  هنــر  تلفیــق  بــا  توانســته  ســروش  مجتمــع 
ــی و  ــاری داخل ــنگ در معم ــی س ــت و زیبای ــه لطاف ــتریان را ب مش
خارجــی ســاختمان هــا پاســخگو باشــند. مــا در ایــن جا تــاش می کنیم 
ــا روح زیبایــی ســنگ را برکالبــد ســخت ســاختمان هــا بدمیــم. ت

تــوان دســتان هنرمنــد، ذهــن پویــای معمــاری و تکنولــوژی مــدرن 
ایــن تلفیــق بــی بدیــل را فراهــم آورده اســت.

اســتفاده خالقانــه از پرداخــت هــای متنــوع و دلنشــین بــرای 
ایجــاد کلکســیونی از طــرح، ســاختاراصلی بخــش تولیــد ســنگ هــای 

دکوراتیــو مجموعــه ســروش را تشــکیل مــی دهــد.
تنــوع و انعطــاف پذیــری پروســه تولیــد کارخانــه ســنگ ســروش 
آزادی عمــل فــوق العــاده ای در اختیــار طراحــان و معمــاران 
قــرارداده تــا بــدون محدودیــت در تولیــد ســنگ طراحــی مطلــوب 

ــد. ــه اجــرا درآورن خــود را در ســاختمان هــا ب

سنگ دکوراتیو

Industry & Art

Decorative stone





محصوالت 

فرآوری و جلوه سطوح

ــن  ــنگ، ای ــری س ــای بص ــوه ه ــام جل ــتفاده از تم ــرای اس ب
گوهــر طبیعــی، ســاختمان هــا نیازمنــد پرداخــت هــای 
متفاوتــی خواهنــد بــود کــه اســتفاده خالقانــه از تکنولوژی 
در شــرکت ســروش ایــن امــکان را فراهــم کــرده اســت. 
معماران جهت اســتفاده بهینه از نور، ســایه و انعکاس در 
طراحــی هــا و همچنیــن ایجــاد فضاهــای مــدرن و کالســیک 
نیــاز بــه انتخاب صحیحــی از افکت هــا را خواهند داشــت. 
بدیــن منظــور با اســتفاده از تکنیــک های متفــاوت و تلفیق 
افکــت هــای گوناگــون در فــرآوری ســطوح، مــی تــوان بــه 

جلــوه هــای متنوعــی دســت یافــت.

P r o c e s s  a n d  E f f e c t
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صادرات

برپایــه  تاســیس  بــدو  از  ســروش  ســنگ  مجموعــه 
و کیفیــت مطلــوب  تولیــد  اســتانداردهای صادراتــی 
بســته بنــدی وحمــل و نقــل، پایــه گــذاری گردیــد. 
بیــش از 18 ســال فعالیــت ایــن مجموعــه در اســتخراج 
ــای  ــه بازاره ــت ب ــای گرانی ــنگ ه ــادرات س ــد و ص تولی
بیــن الملــی  تجربــه ای گرانقــدر را بــرای ایــن مجموعــه 
بــه ارمغــان آورده اســت. از ایــن رو دپارتمــان بازرگانــی 
ــه  ــن مجموع ــش ای ــن بخ ــوان پرکارتری ــه عن ــروش ب س
بــرای صــادرات تولیــدات ســنگ در قالــب کــوپ، اســلب 
ــه کشــور هــای  ــر ب و تایــل ســایز شــده در ســالهای اخی
ایــران، و بخــش هایــی از اروپــا و  همســایه شــمال 

ــد. ــی باش ــت م ــه فعالی ــغول ب ــکا مش امری

 E x p o r t e



نمایشگاه
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Exhibition

شــرکت ســنگ ســروش مفتخر به دریافت عنوان برترین غرفه 
 در نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ در سال 1396 می باشد.

نمایشگاه فرصتی است برای کنار هم بودن




