
 گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور هفتمین

با مشارکت  کاوه فلوتبه میزبانی شرکت شیشه  97ماه  مهر 25گردهمایی صنعت شیشه در تاریخ  هفتمین

با  کاوه فلوتشرکت شیشه محل انجمن صنفی شیشه و گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران در 

  .شدبرگزار  ساوهشهر در اساتید و دانشجویان  ،مدیران عامل صنایع شیشه و کارشناسانحضور 

 

خوشامد گفته حضار به  آقای مهندس رحیمی، مدیریت شرکت شیشه کاوه فلوتپس از تالوت قرآن مجید، 

تولیدات و پیشرفت های اخیر ایجاد شده در خط تولید  ، شرکت و درمورد فعالیت های حاضر و سابق

 مطالبی ارائه نمودند. کاوه فلوتشیشه  کارخانه

 



و سخنرانی ها، ه، ضمن اعالم ترتیب برنامه شمهندس زجاجی، دبیر انجمن صنفی شی پس از ایشان، آقای

 جلسه را معرفی نمودند. هایبخش  هر یک از ئیسهاعضای هیئت ر

 

 و تولید بررسی "در رابطه با موضوع  از شرکت شیشه لیا توسط آقای مهندس معین افشار ،اولین سخنرانی

 انجام گرفت.  "فلوریدی غیر اوپال های شیشه خواص

 

 در مورد دوازدهمین کنگره سرامیک ایران کاملی اطالع رسانی طی یک سخنرانی، سپس آقای دکتر افتخاری

دعوت بعمل  جهت حضور فعال در این کنگره ،و دانشجویان صنایع، اساتید و از کارشناسان دادهانجام 

 " VFT منحنی از استفاده با شیشه ساخت فرایند "پیرامون موضوع  دیگری نیز سخنرانیایشان   آوردند.

 ارائه نمودند.



 

 

نسل جدیدی از شیشه ها تحت  رابطه بادر از شرکت کاوه فلوت، آقای مهندس قربانی  توسط بعدی سخنرانی

 انجام گرفت. " + استار اکو- استار اکو- یانرژ کننده کنترل های شیشه مشخصات "عنوان 

 



 

مار کلی در رابطه با فعالیت های انجام گرفته در انجمن صنفی آ ،در پایان بخش اول، آقای مهندس زجاجی

 . نمودندشیشه در دوره قبل ارائه 

 کنفرانس های از سالن یکیاز نمایشگاه جانبی شیشه که در ت کوتاه، شرکت کنندگان حاسترا یک بعد از

 بازدید بعمل آوردند. دایر بود،شرکت کاوه فلوت 

 

 

مهندس آقای  ایران، جناب مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوت صنایع شیشهپس از بازدید از نمایشگاه، 

ئیس هیئت مدیره انجمن قای مهندس روشنفکر، رمعرفی رزومه کاری ایشان توسط آ با،  مهرداد شکوهی

 .برگزار شداهدای لوح تقدیر در میان تشویق حضار  سرامیک ایران و

 



 

 

دکتر یوسفی، مدیر عامل شرکت تحقیقاتی آقای پس از ارائه سخنرانی کوتاهی توسط آقای مهندس شکوهی، 

 کودهای تولید در عناصر ورهش حاللیت کنترل در شیمیایی خواص بررسی "در رابطه با موضوع پرطاوس،

 .سخنرانی نمودند "کشاورزی در برد کار با ای شیشه



 

 دو های شیشه تولید "ه موضوعبا ارائکریمی از شرکت ایمن شیشه سپهر، توسط آقای مهندس سخنرانی ها 

 .ادامه یافت " vacuum insulated glass  وکیومی جداره

 

 سبز های شیشه مشخصات " موضوع نیز آقای مهندس نصیری از شرکت شیشه قزوین در رابطه با پایاندر 

 مطالبی ارائه نمودند. "موبیلی اتو

 

 



 

و در آخر شرکت کنندگان به بازدید از خط تولید  گرفته شد، عکس یادگاری ی نماز و صرف نهار پس از اقامه

 کارخانه پرداختند.

 

 



 

 

 

 


