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وری
منظور افزایش بهره
های کنترل فرایندی ،به
همایش -نمایشگاه تایر تکنولوژی  2018در تاریخ  20-22به سیستم

آالت اختصاص داشت و موضوع روز ،چه در
ی سال  2018میالدی (برابر با  1-3اسفندماه  )1396از ماشین
فوریه
در شهر هانوفر آلمان برگزار شد .بالغ بر  180سخنران در

ها ،مبحث
بخش نمایشگاه چه در بخشی از سخنرانی

ِ
بزرگ علمی -فنی
نقاط جهان ،در بخش نمایشگاهیِ این رویداد

ی کنفرانس که توسط آقای
که سخنرانی افتتاحیه
طوری
بود؛ به

روز برگزاری کنفرانس و نزدیک به  400شرکت از اقصا
سه
حضور داشتند.

از صنعت تایر کشورمان ،در بخش نمایشگاهی ،تنها شرکت

ی
روال معمول ،غرفه
مهندسی کاراگستر حضور داشت و به

RFID

(سیستم شناسایی و ردیابی تایر با استفاده از امواج رادیویی)

ی همین موضوع
پیر لوری از میشیلن فرانسه ایراد شد ،درباه

بود.

بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد بود ،اما حضور در

ها و همایش با پرداخت مبلغ  1600یورو ،به ازای سه روز
آمد و استقرار و برگزاری نشست
تو
این شرکت محل رف

کنندگان ایرانی و اصحاب صنعت
وگوهای تخصصیِ شرکت
گفت
شان بود.
های تجاری خارجی
تایر ایران ،با طرف

بیشترین تالش مدیران و متخصصان صنعت تایر ایران

های خارجی،
در این نمایشگاه ،معطوف به جلب رضایت طرف

ی
های تولید در توسعه
منظور جذب دانش فنی و فناوری
به

پذیر بود .سخنرانان از پرداخت این مبلغ معاف بودند.
امکان

صورت
ی علمی به
در بخش کنفرانس بالغ بر  180مقاله

سخنرانی در پنج سالن مجزا ،در  15موضوع ارائه شد.

های
یافته
ی راهبردهای اقتصادی ،دست
ها در زمینه
سخنرانی
ی تولید تایر،
ی مواداولیه ،آزمون تایر ،تولید و توسعه
توسعه

گزینی مواداولیه در راستای حفاظت
ی جای
ها در زمینه
شان پژوهش
وری خطوط تولید فعلی
وکارشان یا اصالح و بهره
کسب

سازی،
سازی و شبیه
ها ،مدل
ی ُپرکننده
زیست ،توسعه
های از محیط
ی سنگین تحریم
آمد که سایه
وگوها برمی
بود .از فحوای گفت

دهد.
ها نمی
المللی ،جهت و سوی مناسبی به سرانجام توافق
بین

شده در این نمایشگاه،
بخش بزرگی از دستاوردهای ارائه
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ی کیفی االستومرها و ...بود.
توسعه

شنبه  20فوریه ،ساعت  9صبح در
کنفرانس روز سه

88
نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 4
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گونه تشریفاتی با سخنرانی آقای
سالن اصلی ،بدون هیچ

Editorial

شان ،موفق به حضور در
موقع ویزای
دلیل صادر نشدن به
به

تونی رابینسون -رئیس کنفرانس -آغاز شد .ایشان پس از

ی دیگر ،یکی در روز چهارشنبه 21
همایش نشدند .دو مقاله

ای ،از سخنران کلیدی همایش،
گونه واسطه
الزم ،بدون هیچ

ی دکترای من و شاغل در شرکت ایران یاسا تایر و
دوره

کرد.

شبنم عزالدین از گروه صنعتی بارز ارائه شد و هر دو مقاله

های
ی برخی نکته
آمدگویی و راهنمایی مهمانان و ارائه
خوش

یعنی آقای پیر لوری از مشیلن فرانسه دعوت به سخنرانی
ها،
از ساعت  10صبح به بعد ،باتوجه به موضوع سخنرانی

ها که بسیار زیاد بودند،
ی مقاله
های ارائه
مهمانان به سالن

فوریه توسط اینجانب و آقای هنریک مارکاریان -دانشجوی

ی دیگر توسط آقای دکتر علی عباسیان و خانم
رابر -و مقاله
مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز ،آقایان دکتر سعید

راهنمایی و هریک باتوجه به موضوع تخصصی خود ،در

طاهری از دانشگاه ویرجینیای امریکا ،دکتر محمد بهروزی از

شدگان صنعت تایر در جهان -داشت.
(- )Moderatorاز شناخته

دکتر سعید خیراندیش از شرکت  Arlanxer Deutschlandآلمان

کننده
کرد .هر سالن یک هماهنگ
ها حضور پیدا می
یکی از سالن

برو انگلستان و
فر از دانشگاه الف
 ،GMدکتر علی انصاری

ی هر سالن ضمن معرفی سخنرانان ،از آنان
کننده
هماهنگ

ی سخنرانی پرداختند.
در این کنفرانس به ارائه

کرد.
ها را مدیریت می
سخنرانی

گونه
زنی ،بهبود  Conecityتایر و این
غلتشی ،بهبود چنگ

های پس از
ها و پاسخ
کرد و پرسش
دعوت به سخنرانی می

هایی چون مقاومت
های مرتبط با پدیده
رنگ و بوی مقاله

بحث داغ( )Hot Topicطرح شده در این همایش ،فناوری

ها
الی سخنرانی
به
وفور در ال
های پیش به
ها که در سال
مقاله

هیروکی کاواساکی از شرکت سومیتوموی ژاپن بود .تعداد

ی
گیرانه
های سخت
ی آن در جهت انطباق با قانون
و توسعه

ردیابی تایر ( )Tire Sensing Technologyبا سخنرانی آقای
روز برگزاری همایش
باره ،در سه
ی دیگر در این
زیادی مقاله
ارائه شد .سخنرانی آقای دیوید شاو -مدیرعامل مرکز تحقیقات

ی
ی تغییرهای فناوری ،در گستره
صنایع تایر انگلیس -درباره

چنین تغییرهای رویکرد
زمان در صنعت تایر دنیا و هم

شد ،بسیار کم شده و جای خود را به مواداولیه
طرح می

 REAChداده بود.

ی
های گوناگون زنجیره
در شب دوم همایش ،برگزیدگان حوزه

ارزش صنعت تایر دنیا ،در مراسمی موسوم به Gulla Dinner

معرفی شدند.

اقتصادی و جغرافیایی تولید و توزیع تایر در دنیا ،بسیار

های ارائه شده
شود فایل تمامی سخنرانی
خاطر نشان می

صورت سخنرانی پذیرفته شده
از ایران هم چهار مقاله به

های شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک موجود
فناوری

مورد توجه قرار گرفت.

های مهندسی
بود که متأسفانه دو تن از عزیزان (از شرکت

و تحقیقات صنایع الستیک و مجتمع صنعتی الستیک یزد)،
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در بخش کنفرانس تایر تکنولوژی  ،2018در واحد مطالعات
توانند با این واحد
ها ،می
مندان برای دریافت فایل
است و عالقه

در تماس باشند
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