
 گزارش جلسه نمايشگاه سراميتك آلمان

كليه  .آذرماه در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد 17جلسه گزارش نمايشگاه سراميتك آلمان در تاريخ سه شنبه 
 .مديران عامل شركتهاي عضو حقوقي انجمن سراميك ايران به اين جلسه دعوت شده بودند

 

 

 :حاضرين در جلسه.آغاز شد  15اعضاي حقوقي ساعت  عاملمديران با حضور تعدادي از اين جلسه 

 -)عضو هيئت مديره انجمن سراميك ايران (دكتر غفاري  -)رئيس انجمن سراميك ايران(دكتر گلستاني فرد  -
خزانه دار انجمن سراميك (مهندس طارمسري  -)عضو هيئت مديره انجمن سراميك ايران(دكتر باوند 

مهندس  -)شركت ترمه سراميك(مهندس صالحي  -)شركت مقره سازي ايران(مهندس اسفنديار  -)ايران
شركت (مهندس شيرازي  -)كت نسوز مهرگدازشر(مهندس فرهي  -)مدير عامل شركت راه صنعت(كهباسي 

بازرس انجمن سراميك (دكتر قهاري  -)مدير عامل شركت سيناكاشي(مهندس عزيزيان  -)نسوز مهرگداز
دكتر آقايي  -)شركت چيني زرين ايران(مهندس پاك نژاد  -)دانشگاه علم و صنعت(دكتر سرپولكي  -)ايران

مهندس  -)انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك( مهندس عزيززاده -)پژوهشگاه مواد و انرژي(
مهندس  -)انجمن نسوز( دلپذيريانمهندس  -)انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك (كاظمي 
  )شركت نفت ستاره خليج فارس(مهندس يزداني  -)شركت نفت ستاره خليج فارس(شيري 



 

ميتك ضمن خوش آمدگويي به حضار، از نمايشگاه سراك رياست انجمن سراميآقاي دكتر گلستاني فرد  در ابتدا 
 . ارائه نموده و از شركتهاي حمايت كننده انجمن در اين نمايشگاه تقدير و تشكر نمودندتوصيف كلي آلمان  2015

 
 

چگونگي توضيحاتي را در مورد اعضاي هيات مديره انجمن در ادامه آقاي دكتر غفاري و آقاي دكتر باوند 
شركت انجمن سراميك ايران در نمايشگاه و مذاكرات انجام شده و همچنين سخنرانيهاي صورت گرفته در 

ارش در كه شرح كامل اين گز .ارائه نمودندو در اتحاديه توليد كنندگان تجهيزات سراميك المان روز ايران 
 .است شدهسايت انجمن منعكس 

 



 
 
 

 
 



 
 

  

 

 .گلستاني فرد از حضار خواستند تا نظرات و پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه نماينددر ادامه آقاي دكتر   

 

در اين باره گفتند كه  )انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميكمدير اجرايي (آقاي مهندس عزيز زاده  •
ي نبودن ايران در ايشان علت قو. ما بايد علت پررنگ نبودن ايران در عرصه بين المللي را بررسي نماييم



صنعت جهاني و عدم حضور در نمايشگاههاي بين المللي را حمايت نكردن دولت از صنعتگران دانسته و 
ايشان . افت پيدا نموده استصنعت كاشي و سراميك ايران در جهان رتبه ايران در كه  اعتقاد داشتند

هرگونه كمكي كه از طرف انجمن  خاطر نشان كردند كهخواستار روابط قويتري ميان دو انجمن بوده و 
صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك در جهت بهبود وضع صنعت سراميك ايران الزم باشد دريغ نخواهند 

 .بودندبا حضور مقامات دولتي در اين زمينه كرد و خواستار تشكيل جلسات و سمينارهاي بيشتري 
 
 

 
 

آقاي مهندس فرهي از شركت نسوز مهرگداز خواستار ارتباط بيشتر انجمن سراميك و انجمن صنفي نسوز  •
جلسات ببيشتري در حوزه ديرگداز تشكيل شده تا نگاه كلي تري به اين صنعت ميبايست بوده و گفتند كه 

نتايج مورد نظر اعالم  همچنين آمادگي خود را در ارتباط بيشتر با انجمن جهت رسيدن به .دوجود داشته باش
 .نمودند



 
 
 

طبق نظر آقاي دكتر سرپولكي شركت نمودن انجمن در نمايشگاه آلمان حركت موفق، مثبت و سازنده بوده و  •
براي پيدا كردن . بايد نهادهايي در دفتر انجمن تشكيل شده تا پيگير و حالل موانع و مشكالت موجود باشند

يل شده و دوره هاي آموزشي علمي و صنعتي با كمك گرفتن از هويت انجمن بايد حوزه هاي قوي تشك
از سوي ديگر ارتباط قوي با انجمنهاي صنفي و . متخصصان داخلي و خارجي در صنايع مختلف برگزار شود

دولتمردان يكي از رسالتهاي انجمن تلقي گردد و اگر در سالهاي بعد نيز انجمن به عنوان محور اصلي زمينه 
انجمن  4در اين مسير همكاري انجمن سراميك ايران و . لي در نمايشگاه را فراهم آوردشركت صنايع داخ

 .عنوان محور اصلي در نظر گرفته شودصنفي به 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

در اين جلسه اظهار خوشحالي نموده و از از حضور ) مدير عامل شركت راه صنعت( آقاي مهندس كهباسي •
ايشان علت عدم حضور  .تشكيل جلسات بيشتري در اين زمينه شدندهمچنين خواستار . حضار تشكر نمودند

شركتهاي داخلي در نمايشگاههاي خارجي را عدم سازوكار مناسب در صادرات كاال به خارج از كشور بدليل 
 .مشكالت موجود دانستند

 

 
 
 



ضمن تشكر از برگزاري اين جلسه خواستار بيان بازده ) مدير عامل شركت سيناكاشي(آقاي مهندس عزيزيان  •
روند اجرايي . تعارفات را كنار بگذاريمايشان بيان نمودند كه ما در بخش صنعت بايد . اين جلسه بودند

بايد ارتباط خوبي . عمليات ما نسبت به گذشتگان بسيار كاهش داشته و ما در اين زمينه بسيار كمكار هستيم
 .حمايت خواهيم كردبرقرار شود و ما از بخش دانشگاهي ه بين صنعت و دانشگا

 

 
 

انجمن صنفي توليدكنندگان ( آقاي مهندس كاظمي •
در مورد برگزاري نمايشگاه آلمان  )كاشي و سراميك

گفتند كه همه شركتهاي حاضر در نمايشگاه خواهان 
 9آلمان جزو . معرفي و فروش محصوالت خود هستند

اشي و سراميك است و مي شركت اول دنيا در بخش ك
تواند يك بازار قوي وارد كننده باشد كه بايد نگرشش 
نسبت به بازار ايران تغيير كند تا بتواند در ايران سرمايه 

 .گذاري نمايد

 

 

 

 



 
 

با در مورد صادرات محصوالت خود به كشورهاي ديگر ) چيني زرين ايرانشركت (آقاي مهندس پاك نژاد  •
 .مطالبي را بيان نمودندهمكاريهاي صورت گرفته در زمينه برند سازي با همكاري با شركتهاي خارجي 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. خواستار رتبه بندي محصوالت در انجمن سراميك بودند )شركت مقره سازي ايران(آقاي مهندس اسفنديار  •
 .توليدي داشته باشدمحصوالت كيفيت طبق نظر ايشان انجمن بايد نظارتي بر روي 

 



ضمن  )و مدير عامل شركت پويا همراه سرام  خزانه دار انجمن سراميك ايران(آقاي مهندس طارمسري  •
كه شركتهاي اظهار داشتند عرض تشكر از حضار و آقايان دكتر گلستاني فرد و دكتر غفاري و دكتر باوند، 

براي  .مطمئن و مناسب داشتندل ارتباطي پبه عنوان ايران نظر مساعدي بر روي انجمن سراميك خارجي 
سال  مثال در موردي خاص هيأت چيني در خصوص ارائه يك غرفه به انجمن سراميك ايران در نمايشگاه

به عنوان محوريت جهت حضور مناسب ايران از لحاظ حضور شركتهاي توليدي و بازديدكنندگان ابراز  2017
سراميك انجمن و همكاري بيشتر با انجمن در راستاي تقويت لذا بايستي به كمك همديگر . عالقه نمودند

به زيادي اين نمايشگاه آغاز بسيار خوبي است و ادامه آن بستگي . ايران كه متعلق به همه است گام برداريم
ايشان در بخش تداوم گرفتن . داردبه ويژه اعضاء حقوقي همچون كشورهاي مطرح دنيا انجمن  ءحمايت اعضا

با انجمن سراميك ايران را خواستار انجمن هاي صنفي نيز حضور و همكاريهاي غرفه براي سالهاي آينده 
 .شدند

 

 

 

 

 



مهمترين مسئله موجود را بهبود روابط صنعت و ) شركت نفت ستاره خليج فارس(آقاي مهندس شيري   •
تعريف درست پروژه هاي  .ه ها شدندرابطه و بهبود عملكرد اجرايي پروژدانشگاه دانسته و خواستار تقويت اين 

صنعتي در همكاري نزديك دانشگاه و صنعت از يكسو و پررنگ شدن نقش انجمن سراميك در اين زمينه را 
 .با توجه به تجربيات گذسته قدم اول در اين راستا دانستند

 

 
 

 

ينگونه عنوان كرد كه همه حاضرين چه در بخش صنعت و چه در به عنوان جمع بندي از اين جلسه شايد بتوان ا
جناب دكتر گلستاني فرد در تكميل . بخش دانشگاه به نوعي نگران وضعيت ارتباط صنعت و دانشگاه هستند

فرمايشات حاضرين به چند عامل از مهمترين عوامل اين نگراني اشاراتي داشتند كه مورد تاييد حاضرين قرار 
 .گرفت

جلسه، با اين اميد كه اولين نشست اختصاصي انجمن و اعضاي حقوقي آغاز خوبي بر ارتباط ضروري و هرچه اين 
 .پايان يافت 30/17مستحكم تر انجمن با صنعت باشددر ساعت 

 


