اعطاي خط توليد سنگ سارگن به داخل و خارج از كشور (تمامي كشورها)
اعطاي نمايندگي فروش سنگ (تمامي شهرهاي ايران و كشورها)
(شماره ثبت گرجستان  B12124784شماره فعاليت )404431922
(شماره نمايندگي ايران0945246حدود فعاليت در داخل و خارج از كشور .دارنده گواهي ثبت از ستاد ساماندهي )
(دارنده گواهينامه مديريت و كنترل كيفيت از شركت تي يو وي اينترنشنال المان)

شركت سارگن افتخار دارد در راستای اشتغال زايی  ,به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد صالحيت در
سراسر كشور و خارج از كشور  ،خط توليد سنگ هاي زير را اعطا نمايد( .در هر شهر و استان و
کشور  ,به اشخاص محدودی خط توليد واگذار ميشود لذا اولويت با اشخاصی است که در زمان متقضی
اقدام کرده باشند)
.1خط توليد سنگ هاي پليمري شامل كفپوش و سنگ هاي نما و جدول ( نماي صاف و انتيك و)...
سرمايه الزم پکيج حداقلی  90ميليون .پکيج استاندارد  200ميليون  .پکيج حرفه ای  500ميليون

 .2خط توليد سنگ گيوتينی (در رنگ هاي بسيار زيبا)
پکيج استاندارد  150الی  300ميليون پکيج حرفه ای 600ميليون

 .3خط توليد سنگ ابزار
پکيج استاندارد  300الی  600ميليون پکيج حرفه ای  900ميليون

 .4خط توليد سنگ هايي كه قابليت ساب خوردن دارند اين سنگ ها در دو شاخه زير تقسيم ميشوند
سرمايه الزم برای شاخه الف  300الی  500ميليون برای شاخه ب  600الی  900ميليون

الف  .سنگ هاي ابعاد استاندارد كوچك مانند  60*30يا  40*40يا  80*40و غيره
ب .سنگ هاي ابعاد بزرگتر مانند ابعاد يک متر در دو متر يا سنگ اوپن و غيره
 .5خط توليد مجسمه و اشکال حجمی مانند نرده سنگی يا آب نما و...
سرمايه الزم پکيج حداقلی  900ميليون .پکيج استاندارد  3ميليارد تومان .پکيج حرفه ای  5ميليارد

-----------------------------------------------------------------------------------------------محدوديتي در سرمايه گذاري وجود ندارد (پكيج های ما فقط تجهيزات نيست بلكه قالب  .مواد اوليه و قفسه
و ...را هم شامل ميشود)

جهت شنيدن توضيحات بيشتر ميتوانيد به سايت مراجعه نماييد و گفتگوي صميمانه هنرمند عزيز كشور
اقاي هاشمي را با اقاي محمدي مشاهده نماييدwww.sargonstone.com .

تذکر  :1چنانچه سرمايه شما  900ميليون تومان به باال باشد در زمينه توليد (نرده يا سنگ
سابخور يا سنگ ابزارو گيوتينی) اشخاص ثالث و تاجر هايی هستند که با معرفی به شما
قرارداد خريد تضمينی با شما انعقاد ميکنند
تذکر  :2اگر سرمايه شما باالی  2ميليارد تومان است جهت خط توليد ويالی پيش ساخته و
دستگاه سوله سازی با فناوری نوين می توانيد تماس بگيريد
كاربرد و سود دهی محصول:
سنگ هاي پليمري:
سود دهي محصول به نحوي است كه سنگ توليد شده توسط شما از نظر كيفيت چند برابر موزاييک
است و اگر به قيمت موزاييك هم به مصرف كننده به فروش برسانيد با اين شرايط در هر متر مربع
حدود  5هزار تومان سود كسب خواهيد نمود .يعني با توليد روزانه  100متر مربع  ،روزانه 500
هزار تومان سود خواهيد داشت

سنگ هاي گيوتين و سنگ های ابزار:
قيمت اين سنگ همين االن در بازار از متري  25هزار تومان تا  90هزار تومان است
هزينه توليد اين سنگ با رنگ هاي بسيار زيبا هر متر حدود  10الی  15هزار تومان ميباشد
اگر در بازار اندك تحقيقي بكنيد متوجه ميشود سنگ هاي زشت )كه شكستگي هم زياد دارد( متري
 25تا  40هزار تومان ميفروشند و سنگ هاي زيبا همگي قيمت هايی باالي  40هزار تومان دارند
يعني سنگي كه شما توليد خواهيد كرد قيمت فروش آن باالي  40هزار تومان خواهد بود
يك اشكال اصلي سنگ هاي گيوتين شكست و ريخت انهاست يعني مصرف كننده زمانيكه  10متر سنگ
گيوتيني خريد ميكند حدود  3متر آن عمال بال استفاده است
اما در توليد سنگ گيوتيني به روش ما با فناري نانو شكست و ريختي وجود ندارد كه اين يك مزيت
است ضمن اينكه هيچ محدوديتي در زيبايي و رنگ نداريد مثال ميتوانيد سنگ سبز توليد كنيد متري
 100هزار تومان بفروشيد

سنگ هايي كه قابليت ساب خوردن دارند:
قيمت تمام شده سنگ سابخور براي شما حدود  15تا  20هزار تومان است و قيمت فروش
حدود  40الي  150هزار تومان
اين سنگها همان سنگ هاي موجود در طبيعت است منتهي اشكاالت ان سنگ ها را ندارد
به عنوان مثال سنگ سارگن مانند تراورتن حاالت پنيري ندارد كه پر از حفره باشد
اما علت اينكه مردم از تراورتن استقبال ميكنند به خاطر چسبندگي به مالت است
يا مرمر سنگ زيبايي است اما به مالت نمي چسبد و بعد از مدتي از ساختمان مي افتد
اما سنگ سارگن از مرمر زيبا تر است و مانند تراورتن به راحتي به مالت مي چسبد

مجسمه و اشکال حجمی:
مجسمه و اشکال حجمی سرمايه اوليه بيشتری نياز دارد اما سود آن بسيار زياد است چون سرعت
شما در توليد بسيار زياد است مثال يک مجسمه که يک ماه زمان نياز دارد تا توليد بشود شما در
عرض  48ساعت توليد ميکنيد يعنی هزينه های توليد برای شما يک پانزدهم ميشود يعنی يک مجسمه
اگر برای ديگران  15ميليون هزينه بر می دارد برای شما يک ميليون تومان هزينه خواهد داشت
توصيه ما اينست اگر سرمايه بااليی در اختيار داريد بصورت تخصصی در اين حيطه کار کنيد هم کاالی
شما ارزش صادراتی دارد و هم اينکه بازار های داخلی در اختيار شما است
شرايط كلي اعطاي واگذاري خط توليد يا نمايندگي فروش:
 .1تابعيت جمهوری اسالمی ايران و يا يکی از کشور های مورد تاييد جمهوری اسالمی ايران
 .2دارا بودن سالمت جسمي و رواني
 .3فاقد سوابق كيفري موثر
 .4تهيه مكان براي توليد
مدارک مورد نياز( :تصوير مدارک زير به ايميل ارسال گردد)
 .1تصوير کارت ملی و تصوير شناسنامه يا تصوير پاسپورت(براي اتباع خارجي)
 .2رزومه کاری و يا علمی
 .3تکميل شده فرم تقاضاي همكاري به همراه الصاق عكس  3×4رنگی
امتيازات ما به شما:
 .1اعطاي اليسنس توليد و اجازه استفاده از برند شركت
 .2انتقال تكنولوژي و آموزش هاي الزم جهت توليد از صفر تا صد
 .3تامين مواد اوليه به صورت دائمي
 .4پشتيباني در زمينه فني و بازرگاني و ارائه آموزش هاي الزم
با توجه به اينكه سواالت و ابهاماتي ممكن است براي شما بوجود بيايد  ،لذا ابتدا اين فرم و سايت محصول را
 www.sargonstone.comبه دقت مطالعه كنيد و سپس سوالی داشتيد تماس بگيريد

آدرس سرپرستی و دفتر مديريت:مشهد  -بلوار سجاد  -بزرگمهر شمالی يک مجتمع اناهيد واحد 403
مشتری عزیز با توجه به اینکه افراد خاص و فرهیخته متقاضیان ما هستند لذا در هفته سه چهار
جلسه بیشتر نداریم به همین جهت اکثر مواقع در آزمایشگاه یا سوله مشغول کار تحقیقاتی یا اجرایی
هستیم لذا جهت مراجعه حضوري تلفني هماهنگ نمائید و وقت مراجعه بگیرید

تلفن( 09157500015 --- 05137634431 :ساعات پاسخ گويي  8:30الي  21ميباشد)
خط واتس آپ و تلگرام  ...جهت سهولت ارتباط با عزيزان داخل و خارج از كشور00989154040950:

سواالت متداول:
.1سرمايه گذاری و بازار فروش سنگ هاي سارگن چطور است؟
اگر سنگ توليد کنيد مانند مواد غذايی محدود به زمان خاصی نيستيد چون اگر مواد غذايی در زمان خود به
فروش نرسد فاسد ميشود اما سنگ فاسد نميشود  .سنگ مانند جواهرات قابل سرقت نيست  .سنگ مانند
پوشاک و لباس از مد نميرود هر زمان بفروشيد مشتری دارد  .نگه داری سنگ هزينه زيادی ندارد مانند
ميوه که سردخانه الزم دارد  .سنگ مانند مواد شيميايی آتش نميگيرد و خطر انفجار و سرطان ندارد کال
سرمايه گذاری در بخش توليد سنگ ريسکی ندارد کما اينکه مصرف بااليی هم دارد برای ساخت ساز و يا
برای بازسازی و يا برای صادرات و غيره  .شما اگر سنگ توليد کنيد و در بخش سنگ سرمايه گذاری
کنيد هيچ ريسکی نداريد چون سرمايه شما جلوی چشم شماست در موسسات مالی و اعتباری و غيره
نيست که فردا پول شما را ندهند .برای فروش هر چيزی مهم قيمت مناسب و کيفيت است سنگی که شما
توليد خواهيد کرد دارای کيفيت بااليی خواهد بود و چون قيمت تمام شده برای شما ارزان تمام ميشود لذا
قيمت فروش شما هم مناسب خواهد بود لذا هميشه مشتری خواهيد داشت
 .2آموزش هاي مرتبط با توليد و نصب سنگ چقدر زمان ميبرد؟
يك الي دو روز آموزش هاي مرتبط با توليد زمان ميبرد اگر هم غير حضوري اقدام نماييد مطالب اموزشي براي شما
ارسال ميگردد و تا زماني كه كامال بر كار مسلط شويد از جانب ما پشتيباني خواهيد شد اما در مورد نصب سنگ ،
نصب آن مانند نصب ديگر سنگ ها است

 .3براي توليد چه تعداد كارگر نياز است و چه فضايي الزم است؟
براي سنگ هاي پليمري اگر پكيج استاندارد را تهيه فرمائيد در يك فضاي حدود  80الي  120متر با  4كارگر
ميتوانيد روزانه صد متر توليد كنيد
براي سنگ هاي گيوتيني يك فضاي  50متري هم كافيست و دو كارگر نياز دارد توليد روزانه حدود  20متر به باال
براي سنگ هايي كه قابليت ساب خوردن دارند .سوله  300متر  .حدود  5كارگر با ظرفيت توليد روزانه صد متر

.4برتري و مزاياي سنگ سارگن نسبت به ديگر سنگ هاي طبيعي و مصنوعي چيست؟
اين سوال جواب مشروحي دارد اما تيتر وار بعضي ويژگي ها را ميگوييم .1قابليت طرح و نقش پذيري  .2بهداشتي
و بدون جذب آب و ميكروب .3مقاوم در برابر سرما و گرما و اشعه فرابنفش .4سازگار با انسان و محيط زيست .5
حفظ خواص تا مادام العمر  .6كيفيت باال و قيمت ارزان

.5مبلغ سرمايه بابت چه تجهيزات و موادي است؟
براي سنگ هاي پليمري تجهيزات پكيج استاندارد بدين شرح مي باشد.1 :ميكسر سه موتور گيربكسه با سه تا مخزن
(يعني عمال  3تا ميكسر .به دليل توليد همزمان مالت با چند رنگ) به همراه شاسي و جرثقيل متحرك ساز و پاتيل
ضد زنگ و پره هاي ترنس  .2ميز ويبره درجه يك در ابعاد يك در دو .3هزار عدد يا  140متر قالب .4قفسه هاي
تراز براي  100متر .5مواد اوليه (يك تن رزين) براي توليد  300هزار كيلو سنگ يا  6هزار متر يا مصرف دو ماه
 .6يك تن رنگ براي  6هزار متر رنگ يا مصرف دوماه .7انتقال تكنولوژي كامل (رايگان)
ضمنا با رقمهاي كمتر هم ميشود منتهي مثال به جاي  1000عدد قالب ششصد عدد قالب ميدهيم يا به جاي ميكسر
سه موتوره ميكسر دو موتوره يا تك موتوره ميدهيم و غيره...

 .........بهتر است پکيج استاندارد را تهيه بفرماييد ............

براي سنگ هاي گيوتيني قالب هاي مخصوصي نياز هست به همراه مواد اوليه متفاوت و يك ميكسر و ميز
ويبره و دستگاه خال و...

براي سنگ هايي كه قابليت ساب خوردن دارند تمام تجهيزات سنگ هاي پليمري الزم است به انضمام
تجهيزات پشرفته تر مانند دستگاه كاليبر و دستگاه ساب و خورد کن و...
.6آيا امكانش هست مواد اوليه به ما ندهيد يا در آينده به قيمت گزافي بدهيد؟
اول اينكه چنين شبهه اي را معموال رقباي ما مطرح ميكنند دليلش هم واضح است چون بهترين جنس در اختيار
ماست دوم اينكه ماشين آالت كه فقط براي مواد ما ساخته نشده است با مواد مشابه هم كار ميكند فرضا هم به شما
مواد ندهيم مانند بقيه از مواد مشابه ميتوانيد استفاده كنيد ضمنا تامين مواد اوليه جز تعهدات قانوني ماست شما
ميتوانيد مصرف شش ماه يا يك سال يا دو سال خود را يكجا از ما خريد كنيد كه با خيال راحت سنگ توليد كنيد در
كل ما به اندازه مصرف چند سال مواد اوليه وارد كرديم و مطمئن باشيد كه مشكالت مربوط به تحريم ها و نوسانات
قيمت شامل حال ما نميشود ضمن اينكه اكنون نيازي به واردات هم نداريم زيرا امكان توليد مواد اوليه را داريم

.7اگر اين كار سود دارد چرا خودتان توليد نميكنيد؟
اگر در شهرستان هاي مختلف كارگاه هاي كوچك و بزرگ فعال شوند و ما در زمينه مواد اوليه و ...اين كارگاه ها را
پشتيباني كنيم بهتر نيست؟ در كل كه فرقي ندارد شما هم كارگاه راه اندازي كنيد انگار كه ما راه اندازي كرديم .حاال
در كنار اين فناوري و دانش ما تعدادي از هموطنان ما هم كسب سود نمايند ايرادي دارد؟ ضمن اينكه ما مقدار زيادي
مواد اوليه و قالب هاي مستر تهيه و انبار كرديم لذا اگر اين همه مواد اوليه و قالب را بخواهيم براي خودمان
مصرف كنيم صد سال زمان ميبرد تا تمام شود لذا منطقي اينست كه خط توليد بدهيم يك نكته را فراموش نكنيد خط
توليد تخصص ماست اما اگر کسی نيازي به سنگ داشته باشد بصورت سفارشي به توليد كننده هاي خود سفارش را
انتقال مي دهيم

.8چرا مدعي هستيد كه بهترين ماشين االت را در اختيار ما ميگذاريد؟
دليلش واضح است اصل كار ما تامين مواد اوليه است ما بايد بهترين ماشين االت را به شما بدهيم كه توليد خوبي
داشته باشيد و مواد اوليه از ما خريد كنيد ما به خاطر منافع خودمان هم كه شده بايد بهترين ماشين االت را در
اختيار شما قرار دهيم زيرا اگر توليد شما بخوابد ما هم ضرر ميكنيم

.9چرا قيمت تمام شده اين سنگ ارزان تمام ميشود و چرا در عين حال كيفيت ان باالست

براي سنگ هاي پليميري
چند دليل دارد اوال مواد تشكيل دهنده اين سنگ حدود  90درصدش ماسه و سيمان است خوب ماسه و سيمان در
ايران و جهان ارزان است دوما اين سنگ نيازي به ساب زدن و دستگاه ساب و صرف انرزي براي ساب زدن ندارد
سوما برش كاري و دستگاه برش و هزينه هاي برش كاري هم ندارد زيرا با رنگ و رزين مخصوص و ماسه و
سيمان خمير سنگ توليد ميشود سپس داخل قالب ميرود و پس از خشك شدن از قالب خارج ميشود پس نيازي به
ساب زدن و برش كاري ندارد چهارما براي توليد اين سنگ نيازي به كوره ندارد و نيازي به مصرف سوخت ندارد
زيرا به صورت خود به خود سنگ محكم ميشود پنجما خطرات كاري سر و صدا و الودگي و ...به هيچ وجه ندارد
براي همين نيازي به هيچ دستگاه يا موادي براي پاكسازي محيط يا حفاظت از پرسنل و محيط وجود ندارد
علت كيفيت باالي سنگ بخاطر رزين مخصوصي است در مغز سنگ حل ميشود و پس از قالب گيري ذرات رزين در
همه جاي سنگ به صورت نانو تا پايان عمر سنگ محفوظ مي ماند و همين علت باعث افزايش كيفيت سنگ ميشود
ضمن اينكه اين سنگ قابليت دريافت تثبيت كننده را هم دارد  .تثبيت كننده ماده اي است كه پس از خشك شدن سنگ
بر روي سنگ اسپري ميشود و باعث ميشود سطح سنگ ضد ميكروب و ضد اب و ...بشود

براي سنگ هاي گيوتيني
چون اين سنگ ها با فناوري نانو توليد ميشود لذا درد سر هاي برش و گيوتين را ندارد از طرفي شكست و ريخت
هم ندارد و به راحتي ميتوانيد با رنگها و رگه هاي بسيار زيبا سنگ توليد كنيد

براي سنگ هايي كه قابليت ساب خوردن دارد

اين سنگ ها درد سر هاي مربوط به معدن و برش قله را ندارد سنگ ها به صورت قالبي در ابعاد مشخص هستند
نيازي به برش ندارند و فقط بايد ساب بخورند

مراحل دريافت خط توليد به صورت حضوري:
 .1ارسال مدارك به ايميل يا تلگرام و ارسال پيامک توسط شما

(جهت اطمينان از دريافت و تاييد مدارک)

 .2انجام هماهنگی و ورود شما به مشهد و مراجعه به دفتر شركت و ارائه توضيحات الزم
 .3پرداخت  20درصد مبلغ قرار داد بابت بيعانه
 .4امضاي توافق نامه
 .5ارائه تجهيزات الزم در زمان مشخص شده و تسويه به صورت جزء به جزء يا كلي

مراحل دريافت خط توليد به صورت غير حضوري:
 .1ارسال مدارك به ايميل و تلگرام و ارسال پيامک توسط شما

(جهت اطمينان از دريافت و تاييد مدارک)

 .2واريز  20درصد مبلغ قرار داد بابت بيعانه
واريز به كارت  6037691670586304يا حساب  0102443491003بانك صادرات به نام
مديريت شركت اقاي سيد عماد محمدي
 .3ارسال توافق نامه براي شما و امضاي توافق نامه (با گواهي امضا در محضر محل سكونت شما)

 .4ارائه تجهيزات الزم در زمان مشخص شده و تسويه به صورت جزء به جزء يا كلي
اشخاصي كه در خارج از كشور هستند البته به جز همسايگان ايران مانند اشخاص كه در كانادا  .اروپا .
امريكا  .استراليا  .ژاپن و ...هستند جهت همكاري با اين دوستان نيازي نيست ما كااليي از ايران برايشان
صادر كنيم بلكه در همان كشور مد نظر شما حضور پيدا ميكنيم و با امكانات همان جا خط توليد را براي شما
راه اندازي ميكنيم
تذكر :در روش حضوري هزينه بليت و هتل شما با ماست و در روش غير حضوري اين هزينه به شما تخفيف داده
ميشود  --از بابت كيفيت آموزش و ...روش حضوري و غير حضوري هيچ تفاوتي با هم ندارند.
مدارک را کامل و از طريق ايميل يا تلگرام ارسال نماييد  sargonco@gmail.comخط تلگرام
09154040950
پس از ارسال مدارک حتما جهت اطمينان از دريافت مدارک شما نام و شهرستان مورد نظر خود را به شماره
 09157500015پيامک کنيد.
با توجه به اينکه ما در كل كشور قصد واگذاري خطوط توليد را داريم لذا ميتوانيد سايت زير را به دوستان يا
آشنايان خود در هر شهرستانی که هستند معرفی نماييد

www.sargonstone.com

عزيزانی که سرمايه الزم را ندارند ميتوانند به دوستان و اقوام خود پيشنهاد کاری بدهند
بطوريکه سرمايه از آنها کار از شما باشد
و يا با مراجعه به بانکها نسبت به اخذ وام اقدام فرماييد

فرم تقاضای راه اندازي خط توليد

(سنگ سارگن)

الصاق عكس

در اين قسمت چيزی ننويسيد

-1نام:

-2نام خانوادگي:

:3نام پدر:

-4شماره شناسنامه:

 -5کد ملی:

-6صادره:

-7تاريخ تولد:

/

/
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-8مورد خاص جسمانی :ندارم  /دارم توضيح:

 -9سوابق كاري :
-10شغل فعلي(اگر شاغل هستيد بنويسيد):
 -11آخرين مقطع تحصيلی :
 -13زمان ورود به

 -12نحوه اقدام شما :حضوري – غير حضوري

مشهد(جهت اقدام حضوري):

 -15متقاضي اخذ کدام نوع خط توليد هستيد؟

 -14زمان واريز

وجه(جهت اقدام غير حضوري):

-16ميزان سرمايه شما:

 -17متقاضی برای همكاري در کدام شهرستان يا استان يا كشور هستيد؟
نشانی دفتر کار(اگر دفتر داريد):
نشانی محل سكونت:

تلفن منزل:

تلفن محل كار:

تلفن همراه ( الزامی است ):

داوطلب همکاری با شركت سارگن ميباشم آگهی منتشر شده را با
اينجانب
دقت و به طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکميل کرده ام و در صورتيکه خالف اظهاراتم
امضا
محرز شود مسئوليتش به عهده اينجانب خواهد بود  .تاريخ 13 ... / ... / ....
اين فرم را تكميل و امضا كرده و به همراه مدارک فوق اسكن کنيد و با حجم هر كدام حدود  500کيلوبايت با
فرمت  jpgبه ايميل  sargonco@gmail.comارسال نماييد

يا از طريق الين يا تلگرام يا و يا واتس اپ به شماره  +989154040950ارسال نماييد
(جهت اطمينان از دريافت مدارك خود حتما نام و شهر خود را به شماره  09157500015اس ام اس كنيد)

