
 گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور پنجمین

با مشارکت انجمن  لیابه میزبانی شرکت شیشه  59ماه بهمن  72گردهمایی صنعت شیشه در تاریخ  پنجمین

. شدبرگزار کارخانه شیشه لیا در قزوین محل صنفی شیشه و گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران در 

دانشجویان شه و کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنایع شی مدیران عاملنفر از  091بیش از  در این همایش

 شرکت نموده بودند. 

 

 
 

کنندگان در این  به شرکت ،لیاشرکت شیشه  ، مدیریتمهندس معین افشار، آقای پس از تالوت قرآن مجید

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



 

گردد، زمانی که مالکین و مدیران فعلی آن، شرکت  تاریخچه شرکت شیشه لیا به چهل سال پیش برمی

پارس شیشه را که تولید کننده شیشه ایمنی اتومبیل و ساختمان است، تأسیس نمودند. شیشه لیا در سال 

ی بازار ایران به به منظور گسترش فعالیت و ظرفیت تولید و همچنین پاسخگویی به نیاز رو به فزون 0831

  .شیشه فلوت با کیفیت باال، فعالیت خود را آغاز نمود

تولید کننده شیشه لیا در خارج از شهر قزوین واقع شده است و هم اکنون به عنوان یکی از شرکت های برتر 

های اتومبیل و ساختمان، خودروسازی، محصوالت این شرکت در صنایع شیشه شود.شیشه فلوت شناخته می

های تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. کارخانه شیشه لیا با مشارکت فنی شرکت گالوربل نه و شیشهآی

 ، بزرگترین و برترین گروه تولید کننده شیشه در جهان( در زمینی به مساحتAGC زیرمجموعه گروه)

 .متر مربع طراحی و احداث شده است 811،111

های کیفی محصول بوده و براساس لید براساس باالترین شاخصتأکید مدیران این مجموعه همواره بر تو

همین فلسفه توجه ما بر ایجاد امکانات زیربنائی و ساز و کارهای مناسب جهت افزایش کارآمدی و تعهد 

 .باشدکارکنان به افزایش کمی و کیفی تولید می



 

 

یشه انجمن صی شقای مهندس زجاجی دبیر انجمن تولید کنندگان شیشه و رییس گروه تخصسپس آ

ایی را به اطالع شرکت کنندگان برنامه این گردهم ،گویی به مدعوینمدسرامیک ایران ضمن خوش آ

 رساندند. 

در ادامه جناب آقای مهندس زاویه دبیر انجمن کارفرمایان صنعت نسوز در مورد سومین همایش و نمایشگاه 

در هتل المپیک تهران ن سرامیک ایرا با همکاری انجمن 59سال تخصصی صنعت نسوز که در آبان ماه 

 توضیحانی به حاضرین ارایه نمودند. ،شودبرگزار می

 

 



 

آقای دکتر افتخاری دبیر علمی گروه تخصصی شیشه و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 .شروع نمودند " و کار شکست خودبخودی شیشه ساز "سخنرانی خود را با عنوان 

 

 
 

ضمن خوش دکتر رضایی آقای نایب رئیس انجمن سرامیک ایران  عد از سخنرانی آقای دکتر افتخاری،ب

خصوص برگزاری یازدهمین کنگره دوساالنه بین المللی های انجمن بهآمدگویی به حاضرین در مورد فعالیت

مطالبی به اطالع  ،گردددر محل پژوهشگاه نیرو برگزار می یندهرامیک ایران که در اردیبهشت سال آس

 حاضرین رساندند.



 
 

با اهدای هراچیک بخشیان آقای  شیشهع ایمراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوت صن ،ت کوتاهیبعد از استراح

 لوح تقدیر و حلقه گل در میان تشویق حضار به عمل آمد.

های فعالیت باشند که در طول سالآلمان می زاز شهر بابل مهندس مکانیک ا  0803مهندس بخشیان متولد 

شیشه مهتاب  ،بگینه قزوینراه اندازی کارخانجات بسیاری از جمله کارخانجات آ 43از سال  ،خود در ایران

خراسان و مدیریت کارخانجات شیشه و گاز و مدیر پروژه شیشه دارویی رازی و شیشه ویال و بلور شیشه 

 د. نومه خود داردر رز شیشه ویال تاکستان را ،اصفهان

 

 

 



 

 
 

ای در  نمای ساختارهای  نوین شیشه "آقای مهندس کریمی از شرکت اروین اوزمان با عنوان  سپس

 .سخنرانی نمودند "ساختمان



 
 

توسط آقای مهندس تراب  "های هوشمند روی شیشهبررسی کاربرد پوشش "سخنرانی ها با ارایه موضوع 

 .از دانشگاه علم و صنعت ادامه یافت احمدی

 

 
 

از شرکت تولیدی گچ تندیس البرز  و فرشید اسکندریاله جمشیدی  در انتها آقایان مهندس حبیب

ارایه  "جایگزینی ترکیبی از کلسیم سولفات به جای سدیم سولفات در صنعت شیشه"سخنرانی با عنوان 

 نمودند.



 
 

های  ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و برنامهدر انتها جناب آقای مهندس زجاجی، دبیر انجمن صنفی شیشه، 

کشور اقدامات متعدد این انجمن برای بهبود شرایط صنعت شیشه ، درباره انجمن صنفی صنعت شیشه ایران

شرکت خارجی در تهران  در سال آینده با حضور چند ایی صنعت شیشهششمین گردهم .حبت کردندص

 .خواهد شدبرگزار 

 

 

 



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

 پرداختند. لیابازدید از خط تولید کارخانه شیشه 

 

 

 

 


