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مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمیوبیست و د  

                                                     خبازمحمدرضا  جناب آقای دکتربازدید استاندار محترم 

  1931تیر 11یکشنبه  -از شرکت تولیدی شیمیایی و مرکزآموزش علمی کاربردی کلرانو هیئت همراه 
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 11/40/69در روز یکشنبه مورخ جناب آقای محمدرضا خباز و هیئت همراه، ، استاندار محترم سمنان

 نمودند.از شرکت تولیدی شیمیایی و مرکز آموزش علمی کاربردی کلران بازدید 

در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در جهت رفع موانع تولید و رونق اقتصادی ، استاندار و اعضای 

بازدید  و مرکز علمی کاربردی کلراناز شرکت  سمنان کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان

مد گویی آضمن خوش  در این بازدید. و از نزدیک در جریان مسایل و مشکالت این واحد قرار گرفت

 خط تولید آب نمک، از واحد های مختلف شرکت کلران از جمله از استاندار محترم و هیئت همراه

مرکز علمی کاربردی شرکت  در نهایت از ......سود پرک، کلسیم کلراید، الکتروالیزر، آزمایشگاه و

 .بازدید به عمل آمد تولیدی شیمیایی کلران

چشم انداز  ن ، توضیحاتی راجب کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرادر بازدید از مرکز علمی 

مرکز، اهداف و مزایای آن و وجود استادانی دلسوز و توانا که مدیرانی شایسته در شرکت کلران 

حداکثر دانش که دانشجویان این  مرکز از  شدو تاکید ذکر گردید   خدمت استاندار محترمهستند 

صنعت که  دانشگاه و ارتباط بین همجواری واز  خباز محمدرضاگردند. می  فنی اساتید بهره مند

اظهار خرسندی بصورت ملموس در مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران برقرار است  

ند دانشگاه علمی کاربردی یک دانشگاه نسل سوم وکارآفرین می باشد وهدفش نمودند وفرمود

و بر این نکته  ماموریت در مرکز علمی کاربردی کلران محقق شده استتوسعه مهارت می باشد واین 

تاکید کردند که در دنیای  کنونی، توسعه ملی و اقتصادی نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد و نیروی 

 انسانی موثر جز با آموزشی مناسب که علم عملی را به نیروی کار ببخشد و بدون همراهی علم

 و عمل )صنایع( میسر نمی شود، )مجامع  دانشگاهی ( 

 

به بررسی  سالن جلسات شرکت تولیدی شیمیایی کلران جلسه ای برگزار گردید ودر نهایت در 

 و راه حل هایی مطرح گردید. مشکالت و مسایل موجود در شرکت پرداخته شد

 

 کلرانو مرکز علمی کاربردی به امید پیشرفت و موفقیت روز افزون شرکت تولیدی شیمیایی 
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