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هر داستان آغازی دارد و داستان ما از قلبی شجاع و ذهنی خالق آغاز شد.

1372

تولد شرکتی بر مبنای عشق به تولید و اشتغال. تأسیس شرکت تعاونی سنگ شفق با همکاری زنده یاد علیزاده.

1385
تــاش و شــوق بســیار بــرای ادراک ارزش ســنگ بــه مــا اجــازه داد تــا اســتخراج پایــدار و ســازگار بــا محیــط زیســت را در 

معــادن گســترش دهیــم.

1391

، تاسیس کارخانه سنگ صدران. توسعه مداوم و متوازن در طول مسیر

1395

تمرکز تمامی فعالیت ها در ذیل برند سوران، شناخت، تولید و ارائه مناسب محصوالت.

تاریخچـــه

1398

به کارگیری فرآیندهای نوین تولید، جهت تأمین نیازهای طراحی معماران 
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1375
 . در جســتجو بــرای یافتــن معــادن جدیــد، فصلــی نــو را آغــاز کردیــم. معــدن گرانیــت مشــکی الگهــر نطنــز

1388

آغاز فصلی دیگر در داستانی ماجراجویانه. ورود به صنعت فرآوری و تأسیس مجتمع سنگ سروش.

1392

راه اندازی کارخانه سنگ شفق.

1396

نــگاه ویــژه بــه سیاســت حضــور در بـــازارهای جهانــی و صــادرات محصــوالت بــا رعایــت اســتانداردهای بیــن المللــی

1401
و داستان ادامه دارد ...

History
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عناصــر متنوعــی بــه دســت طبیعــت ترکیــب شــده و پــس 
از میلیون هــا ســال فعــل و انفعــال ناشــی از گرمــا، فشــار و 
عوامــل محیطــی در نهایــت بــه پدیــده ای ارزشــمند تبدیــل 
پایــداری  و  ثبــات  مانــدگاری،  دوام،  از  نمــادی  کــه  می شــوند 
بقــای  و  دیرپایــی  ایســتادگی،  پــاداش  تبلــور  ســنگ  اســت. 
طبیعت اســت که گر چه در طول تاریخ هم  نشــین و هم  داســتان  
بــا انســان بــوده، امــا نیــاز انســان امــروزی بــه فردیــت را در 
قالــب نمودهــا و  نگاره هــای ویــژه بــه  خوبــی بــرآورده می ســازد. 
ایــن میــراث غنــی و نــاب طبیعــت بــا تــاش ســخت و شــور و 
شــوق بی پایــان همــکاران مــا در مجتمــع ســنگ ســروش و 
در کنــار بهــره  گیــری از تجربــه ی دو نســل در اختیــار مشــتریان 

عزیــز قــرار می گیــرد.

ســـــفر سنگ

 با ما در ســـفر سنگ همراه باشید
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ما ســـفیران کـــوه هستیم نزد شمـــا



8

در  گرانیــت  ذخیــره  بــزرگ تریــن  عنــوان  بــه  شــفق  معــادن 
مجموعــه معــادن نطنــز بــا مشــارکت آقــای علیــزاده در ســال 

1372 بــه بهــره بــرداری رســید.
ایــن مجموعــه بــا اســتفاده از روش هــای نویــن در اســتخراج 
گرانیــت در کشــور  از مــدرن تریــن معــادن ســنگ  بــه یکــی 
تــن   150،000 برابــر  ســالیانه  تولیــدی  وتــوان  شــده  تبدیــل 

ســنگ گرانیــت ســفید و مشــکی را داراســت.

مـــجموعه  مـعادن   شفق
Shafagh quarries
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در ســال 1375 معــدن گرانیــت مشــکی الگهــر آغــاز بــه کار کــرد. 
ــت  ــنگ گرانی ــن س ــر 70،000 ت ــغ ب ــالیانه بال ــه س ــن مجموع در ای
مشــکی اســتخراج شــده، کــه یکــی از مرغــوب تریــن ســنگ هــای 

گرانیــت مشــکی در کشــور بــه شــمار مــی آیــد.
معــدن گرانیــت الگهــر بــا اســتفاده از تجهیــزات بــه روز و متنــوع  
و  بهــره  بــردن از  نیــرو هــای متخصــص توانســته بهــره وری در 

اســتخراج را بــه مقــدار چشــمگیری افزایــش دهــد.

مـــعدن  الگهر
 L a g o h a r  q u a r r y
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کارخانــه صــدران در ســال 1391 بــه عنــوان زیــر مجموعــه معــدن 
الگهــر و جهــت تولیــد ســنگ گرانیــت مشــکی بــه صــورت تایــل 
راه انــدازی شــد. ایــن کارخانــه ســالیانه بیــش از 90،000متــر مربــع 

ســنگ، فــرآوری و تولیــد مــی کننــد. 
و  اصیــل تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  ایــران  در  مشــکی  گرانیــت 
ــد و بســیاری  ــی بــه شــمار مــی آی محبــوب تریــن ســنگ هــای ایران
ایــن ســنگ اســتفاده  از  از بناهــای تجــاری و ســازمانی کشــور 
ایــن  محصــوالت  تولیــد  حجــم  عمــده  رو  ایــن  از  نموده انــد. 

فــروش مــی رســد. بــه  بازارهــای داخلــی  کارخانــه در 

کـــارخانه    صدران
S a d r a n  F a c t o r y
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راســتای  در  فــرآوری ســنگ شــفق  کارخانــه   1393 ســال  در 
تکمیــل زنجیــره تأمیــن در مجموعــه شــفق آغــاز بــه کار کــرد. 
هــدف از تأســیس ایــن مجموعــه تولیــد ســنگ هــای گرانیــت 
نیــاز  مــورد  تامیــن ســنگ  راســتای  بــا قابلیــت صــادرات در 
ــه و کشــورهای عربــی  در بازارهــای ترکیــه، عــراق، آســیای میان

بــوده اســت.
ایــن کارخانــه ســالیانه تــوان تولیــد 100،000متــر مربــع ســنگ 

ســاختمانی از نــوع گرانیــت ســفید و مشــکی را دارا ســت.

کـــارخانه شفق
Shafagh Factory
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شــهرک  در   1389 ســال  در  ســروش  ســنگ  فــرآوری  مجتمــع 
انــدازی شــد. راه  صنعتــی شــمس آبــاد 

حضــور  بــا  ســنگ ســروش  فــرآوری  مجتمــع  حاضــر  حــال  در 
ــنگ  ــب س ــوی مناس ــص، دپ ــنل متخص ــر  پرس ــش از 100 نف بی
کــوپ و ظرفیــت تولیــد معــادل 100،000متــر مربــع ســنگ فــرآوری 
شــده، امــکان حضــوری قدرتمنــد و تاثیــر گــذار در بــازار داخــل 

ج از ایــران را فراهــم آورده اســت. وخــار

مــجتمع فرآ و ری  سنگ سروش 
Soroush Stone Complex
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خـــط تولید  اسلب

، بخــش قابــل توجهــی  بــا بهــره گیــری مؤثــر از تجهیــزات بــه روز
از نیــاز ســالیانه بــازار بــه ســنگ هــای اســلب گرانیــت در ایــن 

مجموعــه قابــل تامیــن اســت. 
ــا بهــره گیــری از تــوان خــط اســلب  مجموعــه ســنگ ســروش ب
خــود بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن تأمیــن کننــدگان ســنگ 

ــود. ــی ش ــناخته م ــور ش ــکی کش ــت مش ــلب گرانی اس

Slab Production
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اسلب بلک زبرا
Black Zebra Slab
همانقــدر کــه اســلب هــای بــدون خــط گرانیــت مشــکی ســوران 
بــه لحــاظ یــک دســتی، یکپارچگــی و ابعــاد گســترده در چشــم 
بیننــده زیبــا و گیــرا جلــوه میکنــد، یــک نــوع اســلب گرانیــت 
مشــکی بــا نوارهــای ســفید نامنظــم کــه از یــک ســر پــاک تــا 
ســمت دیگــر کشــیده شــده انــد، جلــوه ای بســیار زیبــا، بدیــع و 

منحصــر بــه فــرد ایجــاد می کنــد.
 ایــن اســلب هــا کــه بعنــوان  بلــک زبــرا  مشــهور شــده انــد . در 
ــه  ــرار ب ــه ق ــری ک ــای دیگ ــپزخانه و هرج ــره ی آش ــز، جزی ــر، می کانت
اســتفاده از اســلب  باشــد، کاربــرد پیــدا کــرده انــد. امــکان اعمــال 
چ، سندباســت و ... روی  پرداختهــای ســابیده، هونــد، اســکر
ایــن ســنگها وجــود داشــته کــه هرکــدام زیبایــی خــاص خــود را 
ــا توجــه بــه محــل اســتفاده و  داشــته و بســته بــه نظــر طــراح ) ب

ــود.  ــری محــل ( قابــل ســفارش خواهنــد ب کارب



soroushstone.com
23



24



soroushstone.com
25



26

خـــــط تایــل

وجــود دســتگاه هــای پیشــرفته خــط تایــل تــوان تولیــد ســالیانه 
 ) 90،000متــر مربــع ســنگ در عــرض هــای متنــوع )تــا 80 ســانتیمتر

و ضخامــت هــای نامتعــارف را فراهــم مــی کنــد.
گســتره ی  تولیــد،  متفــاوت  فرآیندهــای  زمــان  هــم  اســتفاده 
وســیعی از نیازهای طراحی معماران را در به کارگیری محصوالت 

متنــوع فراهــم کــرده اســت.

Tile Line
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مــد  ضخامت هــای  بــا  ســنگی  شــمش های  تهیــه ی  امــکان 
نظــر طراحــان همــواره یکــی از دغدغه هــای  معمــاران در طراحــی 
و  آب نماهــا  ســتون ها،  ویالهــا،  ســاختمان ها،  از  بســیاری 
ــا توجــه بــه ســختی  ــه بــوده اســت . از طرفــی ب المان هــای خالقان
بــاال و ماهیــت ســنگ های گرانیــت مشــکی، تولیــد تخصصــی 
شــمش از ایــن نــوع ســنگ کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود. 
مجتمــع ســنگ ســروش در ســال های اخیــر توانســته اســت 
گســتره ی وســیعی از نیازهــای بــازار بــه شــمش گرانیــت مشــکی 

را در طرح هــای متنــوع بــرآورده ســازد.

شمش گــرانیت
I n g o t  G r a n i t e  S t o n e
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کنتــرل و دســته بنــدی دقیــق کــوپ هــای ســنگ از معــادن مبــدا، 
کالیبراســیون هفتگــی دســتگاهها و بازرســی هــای مــداوم توســط 
مهندســان کنتــرل کیفیــت ســبب دســتیابی بــه دقــت بــاال در 
فرآینــد تولیــد شــده کــه ارمغــان ایــن تــاش فنــی بــه صــورت رفــع 
نیــاز معمــاری و مهندســی ســاختمانهای لوکــس و همچنیــن 
حساســیت بازارهــای صادراتــی خــود را نشــان داده اســت. گویایــی 
گوشــه هــا، کنتــرل همیشــگی ضخامــت و کیفیــت پرداختهــا در 
کنــار مرتــب ســازی و چیدمان چندین باره ســنگها از وظایــف واحد 

کنتــرل کیفیــت در فرآینــد تولیــد کارخانــه ســروش اســت.

کـــنترل کـیفیت
Quality Control
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فـــرآوری و جلوه سطوح

بــرای اســتفاده از تمــام جلــوه هــای بصــری ســنگ، ایــن گوهــر 
طبیعــی، ســاختمان هــا نیازمنــد پرداخــت های متفاوتی هســتند 
کــه شــرکت ســروش بــا بــه کارگیــری خاقانــه از فــن آوری هــای 
جهــت  معمــاران  اســت.  کــرده  فراهــم  را  امــکان  ایــن  نویــن، 
استفاده بهینه از نور، سایه و انعکاس در طراحی ها و همچنین 
ایجــاد فضاهــای مــدرن و کاســیک نیــاز بــه انتخــاب صحیحــی از 
جلــوه هــای ســطحی را خواهنــد داشــت کــه این مجموعــه با تنوع 

پرداخــت هــا ایــن مهــم را دســت یافتنــی کــرده اســت.

Processing  and  Surface  Effects
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Flamed

Sand - Blasted & Epoxy

Cut FlamedCut - Hammered

Cut - Broken Oblique Cut

مـــحصو الت
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Polished

Bush - HammeredScratchedFlamed & Brushed

HonedPolished & Epoxy

P r o d u c t s



36

Cut - Broken  &  Sndblasted

Cut Flamed

Cut flamed & Epoxy Scratched  &  Epoxy

Cut & Polished Cut

مـــحصو الت
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Irregular Cut  & Sandblasted 

Cotton  &  EpoxyCottonScratched  &  Sand-Blasted

Honed  &  Epoxy Irregular Cut

P r o d u c t s
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ی ر ا بز ا
Tooling
از هــم نشــینی هــوش و هنــر و هندســه بــر پیکــر ســنگ، جلــوه 
بصــری چشــم نــوازی ایجاد میشــود کــه از دیربــاز در قالب نقوش 
روی ســنگ مــورد توجــه بــوده اســت. اوج خاقیــت و مهــارت ابــزار 
زنــی را در هــزاران ســنگ بــه جــا مانــده در تخــت جمشــید بــا دقتــی 

شــگفت انگیــز و تنوعــی بــی نظیــر می تــوان دیــد.
 کارگاه ابزارزنی ســنگ ســروش با بهره گیری از روش های دســتی 
و ماشــینی در کنار مهارت و تجربه ی کارکنان ماهر خود نســبت 
بــه ابــزار زنــی هــای رایــج و یــا مطابــق نقشــه مشــتریان اقــدام 

می کنــد .
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ت ا ر د صــــا

مجموعه ســنگ ســروش با  11 ســال تجربه ی حضور در بازارهای 
جهانــی، موفــق بــه دســتیابی بــه اســتانداردهای بیــن المللــی در 

تولیــد و بســته بنــدی شــده اســت.
ایــن مجموعــه بــا نــگاه ویــژه بــه ایــن مهــم ، از ابتــدای تأســیس 
زیرســاخت هــای الزم جهــت صــادرات ســنگ در قالــب اســلب 
و تایــل را ایجــاد نمــوده کــه بــه حضــور در بازارهــای کشــورهای 
همســایه شــمال ایران و بخش هایی از اروپا منجر شــده اســت.

E x p o r t
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هـــنر و صنعت

مجتمــع ســروش توانســته بــا تلفیــق هنــر و صنعــت، نیــاز 
مشــتریان بــه لطافــت و زیبایــی ســنگ در معمــاری داخلــی و 

خارجــی ســاختمان هــا مرتفــع ســازد. 
تــاش ایــن مجموعــه بــر ایــن بــوده اســت تــا روح زیبایــی ســنگ 

برکالبــد ســخت ســاختمان هــا دمیــده شــود.
تــوان دســتان هنرمنــد، ذهــن پویــای معمــاری و تکنولــوژی 

مــدرن، ایــن تلفیــق بــی بدیــل را فراهــم آورده اســت.

I n d u s t r y  &  A r t
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Projects پروژهها
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