
 

 رگدازششمین نمایشگاه صنعت دیگزارش 

 1400آبان  20الی  18

 هتل المپیک تهران

 

 با که نسوز صنعت نمایشگاه، نقشی سازنده در آبادانی کشور دارد.  کاربردی ز به عنوان یکی از صنایع کلیدی وصنعت دیرگدا

 صنایع سایر و سرامیک و کاشی انرژی، سیمان، فوالد، های حوزه در مناسب جایگاهی است توانسته بسیار فرودهای و فراز

 این از بزرگ شرکتهای .است بوده یکدیگر با گرانصنعت مابین ارتباط و تجربیات انتقال محل پیوسته کند، پیدا باالدستی

 شناساندن جهت بنیان دانش و کوچک شرکتهای برای عرصه همزمان و برند می بهره خود جایگاه تثبیت برای فرصت

بر این مبنا، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نسوز، با تجربه حاصل از . شود می فراهم مناسب بازار ایجاد و خود استعدادهای

آبان  20 تا 18 تاریخ در را گاه صنعت دیرگدازنمایش برگزاری موفق پنجمین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز، ششمین دوره

صنعت ، فعاالن «صنعت، معدن و تجارت»با حضور معاون وزیر  این رویداد نمود. در هتل المپیک تهران برگزار 1400ماه سال 

 آقای مهندس با سخنرانی وفوالدی ی مواد نسوز و  کننده و تامین  شرکت تولیدکننده ۵۳و  مدیران صنایع وابسته ز،دیرگدا

ک آقای مهندس زجاجی، رئیس هیات مدیره انجمن سرامی حسین زاویه، دبیر انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت مواد نسوز،

برخی از مدیران  و صنایع معدنی وزارت صمتکشاورز، معاون امور معادن و مهندس ایران و دبیر انجمن صنفی شیشه، آقای 

 .گشایش یافت در هتل المپیک تهران مرتبط صنایع

. 

https://www.donyayemadan.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-26


 

مهندس زجاجی دبیر انجمن سرامیک ایران و ریاست انجمن صنفی صنعت شیشه در سخنان خود ضمن گزارش وضعیت 

خواستار ایجاد مقدمات ند و پرداختسرامیک صنعت شیشه و نقش مواد دیرگداز در این صنعت به معرفی فعالیت های انجمن 

 با انجمن سرامیک ایران شدند.  انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نسوزبیشتر جهت ارتباط نزدیک تر 

 شرکت های حاضر در نمایشگاه:

شرکت دیرگداز و صنایع وابسته حضور داشتند که شرکت های زیر از اعضای حقوقی انجمن  ۵۳حدود  در این نمایشگاه

 الی در این نمایشگاه داشتند.ور فعحض ،سرامیک ایران

 ایران ایمدی – 1

 پیشرو ذوب آتور-2

 پات روشان نیکتا-۳

 مواد نسوز کشور تولیدتهیه و -4

 دیرگداز مهر اریان فارس -۵

 سرامیک صنعت آفاق-6

 شایراد تجارت پارس-7

 فرآورده های نسوز مهرگداز -8

 فراورده های نسوز پارس-9

 فرآورده های نسوز ایران-10



 فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز-11

 معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق -12

 سرامیکی پیشرفته یافته های-1۳

حضور تعدادی زیادی از صنایع دیرگداز و فوالد و بازدید کنندگان زیاد از کارشناسان و اساتید و دانشجویان از نکات بارز این 

-های علمی دیرگداز فراهم آورده شد و شرکتتبادل نظر صنعتگران و چهرهنمایشگاه بود . در نمایشگاه محفل مناسبی برای 

 های صنعتی جدید ترین محصوالت خود را برای در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


