
 سازمان محترم ریاست حضور با راهکارهاو  ها چالش شغلی، های فرصت جام، تربت معدنی صنایع معرفی همایش برگزاری

 فرهنگ تاالر در علیرضایی مهندس خانمر سرکا رضوی خراسان تجارت و معدن صنعت،

 دفتر پیگیریا ب راهکارها و ها چالش شغلی، های فرصت جام، تربت معدنی صنایع معرفی همایشی کتابخوان و کتاب هفته با همزمان       

 محترم ریاست علیرضایی مهندس خانم سرکار حضور با ۳۹ شیمی دانشجویانز ا تعدادی فعال مشارکت و مجتمع صنعت با ارتباط و کارآفرینی

 و معدن صنعت، اداره رئیس رستمی، مهندس آقایب جنا جام تربت شهرستان محترم فرماندار رضوی، خراسان تجارت و معدن صنعت،ن سازما

 شهرستان زیست محیط حفاظته ادار رئیس بروجردی، مهندس آقای جام آذرمینا شیشه کارخانه مشاور کاللی،س مهند آقای جام تربت تجارت

 اربرگزع مجتم فرهنگ تاالر در علمی هیات محترم اعضای و کارکنان دانشجویان، همراهه ب معادن و صنایع کارشناسان و پاک دامن مهندس آقای

 عرض ضمن مجتمع محترم ریاست مودودی دکتر آقای و شد تالوتی عصمت آقای دانشجو توسط مجید قرآن قرائت مراسم ابتدای در. گردید

 برگزاری هدف با رابطه در و پرداختند آن از جلوگیریی ها راه و کرده اشاره معادن فروشی خام مبحث به همایش در حاضر مهمانانه ب مقدم خیر

 سئولینم حضور و شد خواهید کشور اجراییه بدن آینده در شما که داشتند بیانن دانشجویا به خطاب مجتمع در افزاییش دان های نشست سلسله

 هادام در. کنید پیدا آشناییی شغل های فرصت و ها زمینه مشکالت، اساسی، نیازهایی با و شده راهنماییا شم که شد خواهد باعث مجتمع در

 های فرصتو  نموده معرفی را شهرستان معدنی صنایع سخنرانی ارائه با جام تربت معادنو  صنایع اداره معدن کارشناس جامی مهندس آقای

 معدنی صنایع بخش فعاالن از یکی محدثی مهندس آقای ادامه در همچنین .نمودند تشریح را معدنی مواد استخراج و فرآوری زمینه در شغلی

 محترم ریاست علیرضایی مهندس خانم سرکار ادامه در .داشتند بیان را مطالبی شیشه تولید درن آ کاربرد و سیلیس معدنی ماده باط ارتبا در

 برگزار از تشکر و تقدیری ضمن علیرضای مهندس خانم سرکار. نمودند آغاز را خود سخنرانی رضوی خراسانو تجارت  معدن صنعت، سازمان

 توسعهد بحث دار اهمیت که مبحثی امروزه و باشد می معادن و صنایع حوزه در استاند اقتصاد درص ۰۴ داشتند بیان همایش این کنندگان

ه ک یمکن استفاده موجود منابع از که است ابزاری ساخت و علم ترجمهه عنوان ب صنعت افزود علیرضایی مهندس. باشد می بنیان دانش اقتصاد

 ولیدت از که است این بر تالش صنعت در و است کشاورزیو محصوالت  طبیعی منابع معادن، آن از بعد. است انسانی نیروی اول ی وهلهمنابع در 

 تمرکز گذشته رد داشتند بیان علیرضاییه خانم مهندس ادام در. باشیم داشته اصولی استفاده منابع این از و یابیم دستی تکنولوژد تولی به دانش

 فرآوری و معدنی مواد رویو  شود تقسیمن استا سرتاسر در گزاری سرمایه رویکرد تا گردیده تالش سالها اینا بوده و در استانه مراکز در صنایع

 استخراجو  رسیده نتیجهه ب سیلیس معدنی ماده جام تربت در و است فراهم معدنی ماده نوع ۰۲ استان درد افزودن ایشان. گردد گزاری سرمایه آن

در ادامه  .است گردیده آماده جوان نسل برای کار و اشتغال زمینه بالطبعه فراهم شده و منطق در گزار سرمایه های شرکت توسط آن فرآوری و

 علیرضایی مهندس خانم سرکار و کرده بیان سازمان ریاست حضورد را در خو سواالت شهرستان معادن و صنایع زمینه در دانشجویان از تعدادی

 سهم وانندت می مجتمع التحصیالن فارغ که داشتندن بیا دانشگاهو  صنعت ارتباط بخش با ارتباط در ایشان. دادند پاسخ دانشجویانه سواالت ب

 و موانع از بسیاری توانند می مختلفی ها رشته دره دانشگا اساتید و باشند داشته احداث حال در معادن و صنایعی نیروها تامینر د زیادی

 حترمم فرمانداری رستمس مهند آقای سپس. نمایند تامین مشترک های پروژه تعریف قالب دری شهرستان را معدن صنایع پیشروی مشکالت

 ویشخ اصلی مسیر به دانشگاه که خوشحالیم داشتند بیان مجتمع در کاربردیو  علمی های نشست برگزاری از خرسندی ابراز ضمن شهرستان

 به تنسب و بررسی را شهرستان مشکالت و موانع دانشگاه درم بتوانی و کرده پیدا ورود باشد می اجرایی و کاربردی های بخش به ورود هماناه ک

 جتمعم ریاست و علیرضایی مهندس خانم سرکارش توسط همای برگزاری امر در فعال دانشجویان از مراسم انتهای در. نماییمی اندیشه چار آن رفع

 ییهدایا بود یاد رسمه ب علیرضاییس مهند خانم سرکار همایش اصلی مهمان به مجتمع طرف از همچنینو  گردیدی قدردان تقدیر لوح قالب در

 کارخانهز ا علیرضایی مهندسم خان کار سر و ریاست همراه به دانشجویان معدن و صنعته ادار ریزی برنامها ب همایش اتمام از بعد. گردید اهدا

 .دعمل آوردن د بهبازدی سیلیس فرآوری پروژه و جام مینا آذر شیشه

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

 



 

 

 

 

 



 

 


