
 گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور مینشش

با مشارکت انجمن  رازیبه میزبانی شرکت شیشه  96ماه  مهر 6گردهمایی صنعت شیشه در تاریخ  مینشش

در جات بسته بندی تاکستان کارخانمحل صنفی شیشه و گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران در 

شه و کارشناسان و صنایع شی نفر از مدیران عامل 150بیش از  در این همایش. شدبرگزار  شهر تاکستان

 دانشجویان شرکت نموده بودند. اساتید دانشگاه و 

 

 

 



کنندگان در این  به شرکت ،رازیشرکت شیشه  ، مدیریتصنعتی دکتر آقای، پس از تالوت قرآن مجید

 .نمودندهای این شرکت صحبت و درباره پیشینه و برنامه هآمد گفت خوش گردهمایی

 

با توجه به راه اندازی خط جدید پاالیش و  عامل بسته بندی تاکستان نژاد مدیر رضا مهندسسپس اقای 

طرح فوق یکی از بزرگ ترین خطوط مکانیزه و فول  ئه نمودند.اتوضیحات مبسوطی را ار آرایش شیشه خرده

آرایش خرده شیشه های ضایعاتی در خاورمیانه می باشد. این طرح ضمن کمک به محیط زیست  اتوماتیک

ارایش شده تهیه نماید. در طرح فوق از آخرین خرده  شیشه تن 200قادر خواهد بود در هر شیفت کاری 

 تکنولوژی و ماشین االت اروپایی استفاده شده است.

 



 

 

 فرایند در خرده شیشه نقش"در مورد فلوت فارسجین شیشهاز شرکت  منظوری مهندسسخنرانان بعدی 

مدیرعامل شرکت لعاب مشهد در قای دکتر یوسفی هیات مدیره انجمن سرامیک ایران و و آ "شیشه ذوب

 .صحبت نمودند "ساختمان راه مهندسی در آن کاربرد و گالس فوم های عایق"مورد

 

با  مهندس معین افشارمراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوت صنایع شیشه آقای ت کوتاهی حبعد از استرا

 اهدای لوح تقدیر در میان تشویق حضار به عمل آمد.



 

 

 

 

 

 



تولیدکنندگان شیشه و سرامیک  محمد روشنفکر دبیر انجمن سرامیک ایران و انجمن مهندسآقای  سپس

 .سخنرانی نمودنددر مورد ارتباط صنعت و دانشگاه و مشکالت فراروی صنعت سرامیک ایران  کشور

 

توسط آقای مهندس  "96 سال اول ماهه 6 در شیشه صنعت عملکرد گزارش "موضوعسخنرانی ها با ارایه 

 .ادامه یافتزجاجی دبیر انجمن صنعت شیشه ایران 

 



 در بعدی 3 چاپ تکنولوژی از استفاده "با عنوان سخنرانیاز سازمان انرژی اتمی ایران  همنبرد خانم دکتر

سخنرانان بعدی  "سبک های بطری فرایند "با عنوان نوروزی از شیشه رازی و آقای مهندس " شیشه تولید

 ایی بودند.این گردهم

 

 

 

 



رسید و در آخر شرکت کنندگان به ، نوبت به گرفتن عکس یادگاری فرا ی نماز و صرف نهار پس از اقامه

 بازدید از خط تولید کارخانه پرداختند.

 

 

 



 

 

 


