
 
 

نايع جهان و كشور به حساب از آنجايي كه كه صنعت شيشه يكي از صنايع با ارزش افزوده باال در ميان ص

 و شيشه صنعت در پژوهي آينده مبنای بر صنعت اين توسعه شيشه، نمايشگاه ، هدف از برگزاریمي آيد

 . مي باشد مناسب هایاستراتژی و كالن اهدافدستبابي به 

منطقه ای برای رشد صنعت  ميان كشورهای منطقه، شبكه سازی ملي و ايگاه برترصنعت شيشه ايران درج

صاد آزاد جهاني و شيشه، تكميل زنجيره ارزش صنايع داخلي و توسعه صنعت شيشه، توسعه تعامل با اقت

توسعه صادرات، سرمايه گذاری داخلي و خارجي، انتقال و توسعه فناوری و تجاری سازی دانش و فناوری 

 تمام در شيشه توليد شيشه از ديگر اهداف راهبری برگزاری نمايشگاه صنعت شيشه در كشور است . 

 زندگي و صنعت در شيشه كاربرد گستردگي به باتوجه ،آيد مى حساب به مهم صنايع از جهان كشورهاى

ايشگاه بين المللي در اين نم تخصصي برگزاری ضرورت جامعه در اشتغال از مناسبي درصد اختصاص و روزانه

 زمينه بيش از پيش احساس مي شود.

شوند، بلكه  برگزاری اين نمايشگاه تنها براى نمايش كاالها و انجام مذاكرات تجارى پيرامون آنها برگزار نمى 

هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى كيفي، آخرين  طالعات گوناگون در زمينه قيمتا

تكنولوژى نيز در خالل برگزارى  -هاى اقتصادى  هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده پيشرفت

هاى صنعتي و  گيرند . به وجود آوردن زمينه مساعد جهت انجام مالقات ها مورد تبادل قرار مى نمايشگاه

اقتصادى بين بلندپايگان اين صنعت، جهت ايجاد همكاری و تفاهم ميان آنها، بيانگر بعد ديگرى از فلسفه 

صورت  به مي تواند  باشد، تا جائى كه اين نمايشگاه المللى شيشه و صنايع وابسته مى بين  وجودى نمايشگاه

بازرگاني و صنعتي در صنعت شيشه  ت اقتصادی،يكى از كارآمدترين ابزارها جهت گسترش و تعميق مناسبا

.برگزاری نمايشگاه بعنوان يكي از گامهای مهم جهت تسريع در رسيدن به اهداف بلندمدت . خاورميانه باشد

  و نفوذ در بازارهاى جديد و همچنين يافتن شركای تجاری راه متداول و خوبى است .

 گزارش چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه
 1400تیر ماه  11الی  8

 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 



ماه در محل نمايشگاه بين  تير 11الي  8سته در تاريخ نمايشگاه بين المللي شيشه و صنايع واب چهارمين

 شركت فعال در اين زمينه برگزار شد. 30المللي تهران با حضور بيش از 

 ،انيقا عسگرآو حاج   يالملل نيب شگاهينما استير ،يدكتر زمانآقای  تير با حضور 8نمايشگاه روز سه شنبه 

 کيانجمن سرام استيو ر شهيصنعت ش يانجمن صنف استير يكاوه و مهندس زجاج شهيار شذگ انيبن

  افتتاح گرديد:

 
 

 
 



روز برگزاری نمايشگاه با رعايت پروتكل های بهداشتي شركت های حاضر در نمايشگاه در غرفه  4ر طي د

 های خود به سواالت مراجعه كنندگان پاسخ داده و جلسات كاری برگزار نمودند.

 

           
 

          
 

 



فعالي  ضورحاز اعضای حقوقي انجمن سراميک ايران نيز شركت شيشه قزوين   ،در ميان شركت های حاضر

 داشت. در اين نمايشگاه

 

 
 

مانند هر سال در اين نمايشگاه حضور يافته و جلسات ک ايران ضمن حمايت از نمايشگاه, انجمن سرامي

دبير اجرايي انجمن با  ،و خانم عليشاهيرياست انجمن سراميک ايران  ،متعددی با حضور مهندس زجاجي

 مديران شركت های مختلف فعال در زمينه شيشه در غرفه انجمن سراميک برگزار شد.

 

 



 
 

 
 

 

 

 



توسط عوامل اجرايي نمايشگاه و انجمن صنفي صنعت شيشه  ،از شركت های حاضر در نمايشگاه در پايان نيز

 تقدير بعمل آمد.با اهدا تنديس و لوح، 

 

 
 

 
 


