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دیدگاه

چرا توسعه ی صنعت تایر ضرورتی ناگزیر است؟

نوشته ی: محمدصادق مخنفی
mokhnafi@yahoo.com

مقدمه
بررسی های کّمی و کیفی تولید تایر در جهان، روند 
توسعه و گسترش آن از اروپا به امریکا، ژاپن و کشورهای 
کره ی  چین،  در  آن  گسترش  باالخره  و  اسکاندیناوی، 
جنوبی و اساساً کشورهای آسیایی؛ منابع قابل توجهی 
برای شناخت و مقایسه ی صنعت تایر کشورمان به دست 
می دهد. بدون چنین شناختی، برنامه های راهبردی توسعه ی 
صنعت تایر برای صاحبان کارخانه های تایرسازی موجود و 
حتی برای تدوین کنندگان برنامه های راهبردی توسعه ی تایر 
و سیاست گذاران صنعتی کشور یک امر انتخابی محسوب 
می شود و اجتناب ناپذیر بودن آن توجیه پذیر نخواهد بود. بدون 
شناخت واقعیت های موجود و بدون شناخت سطحی که در آن 
قرار داریم، حرکت از وضعیت موجود به وضعیت ناگزیری 
که باید بدان برسیم ناممکن است. نوشته ی حاضر تالش 
و بهانه یی ست برای طرح این مسأله در بین صاحب نظران، 
متخصصان و کارشناسان صنعت تایر که ابعاد گوناگون این 
مساله را بشکافند و به آشکارسازی این ضرورت حیاتی 

صنعت تایر یعنی توسعه ی آن یاری رسانند.

1-.نگاهی.گذرا.به.فناوری.تولید.تایر.در.جهان
اختراع تایرهای بادی با ساختار بایاس یا اریب در اواخر 
قرن نوزدهم در انگلستان اتفاق افتاد و بعدها گسترش آن به 

اروپا، امریکا و ژاپن، نقطه ی عطفی در حمل ونقل جاده یی و 
به تبع آن گسترش تجارت جهانی بوجود آورد. با توسعه ی 
فناوری تولید تایرهای بایاس و اختراع تایرهای رادیال در 
اواسط قرن بیستم، انتقال فّناوری تولید این محصول به 
کشورهای درحال توسعه رونق گرفت. به این شکل کشورهای 
درحال توسعه و تازه استقالل یافته، به منظور تولید داخلی 
و جایگزینی این محصول با واردات، و نیز کشورهای 
توسعه یافته به دلیل پایان چرخه ی عمر فّناوری بایاس و نیز 
دسترسی به بازارهای جهانی تایر و هم چنین دست یابی به 
منابع بالقوه ی مالی، به انتقال فناوری تولید تایر بایاس روِی 

خوش نشان داد ند.
تأسیس کارخانه های تایرسازی در کشورهای درحال توسعه 
از نیمه ی دوم قرن بیستم میالدی به شدت گسترش می-یابد. 
تأسیس شرکت های تایرسازی kumho ،Hankook،Marshal و 
Nexen در کره ی جنوبی- گروه شرکت های Shanghi که بعدها 

به Double Coin و Ttiangle تغییر نام یافتند و ده ها کارخانه ی 
دیگر در چین، و شرکت های Jk ،MRF ،Ceat و Applo در 
 MRF و GT -در تایوان Nan kang و Maxxis ،Kenda -هند
 Lassa و Brisa -در سنگاپور Primwell و GITI -در اندونزی
 در ترکیه و صدها کارخانه ی دیگر حاصل این دوره است. 
 در جدول )1( تأسیس این شرکت ها در فاصله ی زمانی سال های

1945 تا 1975میالدی در آسیا نشان داده شده است.
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Company Country 
of origin 

Year 
founded Brands and subsidiaries Notes 

Alliance Tire 
Company Ltd.  

 
Israel 

1950 Alliance  
American 
Transportation 
Products, LLC 

United 
States 

1989 American Transportation  

Apollo Tyres Ltd.   
India 

1972 

Apollo, Apollo Tyres South Africa  (formerly 
 Dunlop South Africa|Brand name rights sold to 
Sumitomo Rubber), Kaizen,  Maloya,  Regal,  
Vredestein 

 

Asian Tire Factory 
Ltd.  

 
India 

1993 ATF, FARMKING, EARTHKING  
Artawheel Tire 
Industrial 
Complex 

 
Iran 1985 Goldstone, Yazd Tire  

Bangkok 
Metropolis Motor 
Co., Ltd.  Thailand 

1963 Cobra  

Birla Tyres 

 
India 

1991 Birla Tyre  

TVS Tyres 

 
India 

1981 TVS TYRES (TVS Eurogrip)  
Banteng Pratama 
Rubber, PT Indonesia 

1981 Mizzle, Lucky Stone  
Barez Industrial 
Group 

 
Iran 1993 Barez  

Belshina Belarus 

1965 Belshina  

Bridgestone 
Corporation  Japan 

1931 

Bridgestone, Firestone, Fuzion, Seiberling (Latin 
America), Uniroyal (Australia), Dayton, Superca
t (Australia and New Zealand), Fireforce (South 
Africa) 

 

BRISA 
Bridgestone 
Sabanci Tire 
Manufacturing 
and Trading Inc 

Turkey 

1974 Bridgestone (Europe and Middle East), Lassa  

CAMAC Tires 

Portugal 

1967 CAMAC  

Carlisle 
Companies, Inc.  United 

States 

1917 Carlisle Transportation Products 

Lawn and garden, ATV, golf car, 
trailer, skid steer, agriculture, 
industrial, styled steel wheels and 
related replacement markets.  

Casumina 

Vietnam 

1976 Casumina, Euromina  

CEAT Ltd 

 
India 

1958 CEAT  
Cheng Shin Rubber  
Ind. Co., Ltd.  Taiwan 

1967 Cheng Shin, Maxxis, CST  

Continental AG Germany 

1871 

Continental, Barum, Euzkadi, General Tire,  
Gislaved,  Mabor,  Matador,  Point S,  Semperit, 
 Sime Tyres,  Viking,  Uniroyal  (Europe),  
Sportiva,  Ameri*Steel, ContiRe, ContiTread 

 

 

وقفه در  بی ،لها در تولید تایرهای رادیا توسعه و نوآوری ،اوری تولید تایرهای بایاس و رادیالزمان با انتقال فنّ هم
با  Ultra high performanceو  High performanceو تولید تایرهای رادیال  یابدمیهای بزرگ تایرسازی ادامه  شرکت

های بزرگ تایرسازی در  لیسانس شرکت تحت تایر سازی های کارخانه اندازی راه. شودآغاز میهای مختلف   اوریفنّ
به  تایرهای رادیال تولید به انتقال دانش فنی ،های مشترک گذاری ها و سرمایه های آن گذاری سرمایه راهسرتاسر جهان از 

منظور  به ،حال توسعهاکز تحقیق و توسعه در کشورهای درکمک کرده است. تشکیل مراکز پژوهشی و مر سایر کشورها
ها  و آناست منجر شده ین کشورها به برندسازی در ا ،درک و جذب دانش فنی اخذ شده و سپس ایجاد نوآوری

ها و میزان تولید  . گسترش تأسیس کارخانهپیدا کنندبه دانش فنی تایرهای رادیال دست  ،توانستند تا پایان قرن بیستم

جدول 1-
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هم زمان با انتقال فّناوری تولید تایرهای بایاس و رادیال، 
توسعه و نوآوری ها در تولید تایرهای رادیال، بی وقفه در 
شرکت های بزرگ تایرسازی ادامه می یابد و تولید تایرهای 
رادیال High performance و Ultra high performance با 
فّناوری  های مختلف آغاز می شود. راه اندازی کارخانه های تایر 
سازی تحت لیسانس شرکت های بزرگ تایرسازی در سرتاسر 
جهان از راه سرمایه گذاری های آن ها و سرمایه گذاری های 
مشترک، به انتقال دانش فنی تولید تایرهای رادیال به سایر 
کشورها کمک کرده است. تشکیل مراکز پژوهشی و مراکز 
تحقیق و توسعه در کشورهای درحال توسعه، به منظور درک 
و جذب دانش فنی اخذ شده و سپس ایجاد نوآوری، به 
برندسازی در این کشورها منجر شده است و آن ها توانستند 
تا پایان قرن بیستم، به دانش فنی تایرهای رادیال دست پیدا 
کنند. گسترش تأسیس کارخانه ها و میزان تولید )حلقه( تایر 
در سال 2004 میالدی در مناطق مختلف جهان، از جمله 
آسیا و اقیانوسیه، اروپا، امریکا، و افریقا در جدول )2( 

نشان داده شده است.

جدول 2-

در رتبه بندی جهانی تایر در سال 2015 میالدی، نزدیک 
به 60 شرکت آسیایی در میان 75 شرکت برتر جهان قرار 

داشته است )جدول 3(.
 )1()ETRMA( امروز انجمن سازندگان تایر و رابر اروپا
که با عضویت شرکت های بزرگ تایرسازی مانند میشلن، 

گودیر، دانلوپ، کوپر، پیرلی، نوکیان، آپولو، بریجستون، 
هنکوک و... تشکیل شده است، و اعضای وابسته به آن ها 
از سایر شرکت های تایرسازی که متجاوز از 25 شرکت 
هستند، تنها 25 درصد از تولید جهانی تایر را پوشش 
 می دهند و تولید شرکت های مستقر در آسیا بیش از دو برابر 

آن هاست.
از نظر کیفی نیز فاصله ها به شدت کاهش یافته است. 
دست یابی به آخرین دستاوردهای کیفی، از جمله افزایش 
کارایی تایر، کاهش مصرف سوخت، کاهش آالینده های ناشی 
از سایش ترد، ترمزگیری مناسب به ویژه در جاده های خیس، 
کاهش آلودگی های ناشی از صدا زایی، استفاده نکردن از مواد 
 REACH اولیه ی زیان رسان به سالمتی انسان و رعایت قانون
که از دسامبر سال 2006 در اتحادیه ی اروپا برقرار شده، و 
به طورکلی رعایت قانون های مربوط به ایمنی و زیست محیطی، 
از جمله فّناوری هایی ست که شرکت های تایرسازی در آسیا 
به آن دست یافته اند و بدون تردید دست یابی به فّناوری های 
تایرهای نسل نو که در شرکت هایی مانند میشلن، کنتیننتال، 
گودیر، و برخی از شرکت های بزرگ مانند بریجستون درحال 

توسعه است، برای آن ها زیاد دور نخواهد بود.

اختراع تایرهای هوشمند EIIS توسط کنتیننتال با نصب 
حسگر در داخل تایر برای کنترل سرعت و زاویه ی فرمان.

اختراع تایرهای Tweel توسط میشلن برای خودروهای 
نظامی و توسعه ی آن توسط بریجستون که به تایرهای بدون 
باد معروف اند و برای خودروهای با سرعت پایین کاربرد 
دارند، اختراع تایرهای BHO3 توسط گودیر برای استفاده در 
خودروهای هیبریدی و الکتریکی و گسترش روزافزون آن به 
کشورهای نروژ، هلند، ایسلند، ژاپن، فرانسه، استونی، سوئد، 
امریکا، سوئیس و دانمارک که تحول عظیمی را در کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی به وجود آورده تا تولید تایرهای 

 1. ETRMA: European Tire and Rubber Manufactures Association                                  

وقفه در  بی ،لها در تولید تایرهای رادیا توسعه و نوآوری ،اوری تولید تایرهای بایاس و رادیالزمان با انتقال فنّ هم
با  Ultra high performanceو  High performanceو تولید تایرهای رادیال  یابدمیهای بزرگ تایرسازی ادامه  شرکت

های بزرگ تایرسازی در  لیسانس شرکت تحت تایر سازی های کارخانه اندازی راه. شودآغاز میهای مختلف   اوریفنّ
به  تایرهای رادیال تولید به انتقال دانش فنی ،های مشترک گذاری ها و سرمایه های آن گذاری سرمایه راهسرتاسر جهان از 

منظور  به ،حال توسعهاکز تحقیق و توسعه در کشورهای درکمک کرده است. تشکیل مراکز پژوهشی و مر سایر کشورها
ها  و آناست منجر شده ین کشورها به برندسازی در ا ،درک و جذب دانش فنی اخذ شده و سپس ایجاد نوآوری

ها و میزان تولید  . گسترش تأسیس کارخانهپیدا کنندبه دانش فنی تایرهای رادیال دست  ،توانستند تا پایان قرن بیستم
از جمله آسیا و اقیانوسیه، اروپا ، امریکا، و افریقا در جدول  ،جهان در مناطق مختلفمیالدی  4009)حلقه( تایر در سال 

 ان داده شده است.( نش5)

ها تعداد کارخانه منطقه ردیف  میزان تولید بالقوه )حلقه( 
، اقیانوسیهآسیا 5  491 400.914.000 
 905.141.000 555 اروپا 4
 950.049.000 41 امریکا 0
 44.910.000 41 افریقا 9
 5.000...5.909 994 جمع کل 1

 

شرکت برتر جهان قرار  91 میانشرکت آسیایی در  40نزدیک به  ،میالدی 4051جهانی تایر در سال  تبه بندیدر ر
 (.4 جدولاست ) داشته

میشلن، گودیر،  مانندهای بزرگ تایرسازی  شرکتکه با عضویت  5(ETRMAسازندگان تایر و رابر اروپا ) امروز انجمن
ها از سایر  ای وابسته به آنو اعض ،و .... تشکیل شده است وککهنلو، بریجستون، ون، آپالی، نوکییرپ، کوپر، پلودان

دهند و تولید  تایر را پوشش می جهانی درصد از تولید 41 تنها ،شرکت هستند 41های تایرسازی که متجاوز از  شرکت
 هاست. آسیا بیش از دو برابر آن رهای مستقر د شرکت

از جمله افزایش کارایی  ،کیفیوردهای ایابی به آخرین دست شدت کاهش یافته است. دست ها به از نظر کیفی نیز فاصله
های خیس،  ویژه در جاده های ناشی از سایش ترد، ترمزگیری مناسب به تایر، کاهش مصرف سوخت، کاهش آالینده

به سالمتی انسان و رعایت قانون  زیان رسان ی استفاده نکردن از مواد اولیه ،زایی های ناشی از صدا کاهش آلودگی
REACH   مربوط به ایمنی و  های ونطورکلی رعایت قان و بهدر اتحادیه ی اروپا برقرار شده،  4004که از دسامبر سال

یابی  اند و بدون تردید دست آن دست یافته های تایرسازی در آسیا به ست که شرکت هایی اوریاز جمله فنّ ،طییمح زیست
های بزرگ مانند  ودیر، و برخی از شرکتهایی مانند میشلن، کنتیننتال، گ های تایرهای نسل نو که در شرکت اوریبه فنّ

 ها زیاد دور نخواهد بود. آن ایبریجستون درحال توسعه است، بر

 

                                                 
1. ETRMA: European Tire and Rubber Manufactures Association 
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نسل جدید را در سرتاسر جهان همه گیر سازد، اختراع 
تایرهای تولید کننده ی برق و استفاده از آن ها در خودروهای 
برقی، همه و همه در دو دهه ی اخیر، از دستاوردهای جدید 
صنعت تایر در جهان است که به تایرهای نسل نو ملقب 

شده اند و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، تا سال 2045 
میالدی تولید این تایرها همه گیر خواهد شد و همان گونه که 
در باال اشاره شد، دست یابی به فناوری های تایرهای نسل نو 

برای شرکت های آسیایی زیاد دور نخواهد بود.

ادامه ی جدول 3-

Visionدیدگاه
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2-.نگاهی.گذرا.به.فّناوری.تولید.تایر.در.ایران
در ایران نیز انتقال فّناوری تایرهای بایاس در نیمه ی دوم 
قرن بیستم، یعنی سال 1958 میالدی و تقریبا هم زمان با 
کشورهای درحال توسعه آغاز شده است. تأسیس کارخانه های 
تایرسازی بی اف گودریچ ایران )کیان تایر(، جنرال تایر 
)ایران تایر(، ایران یاسا، و در ادامه کارخانه های بریجستون ایران 
)دنا(، و پیرلی )پارس تایر( حاصل این دوره است که تا سال 
1988 )یعنی ده سال پس از انقالب اسالمی( هم چنان به 
تولید تایرهای بایاس ادامه دادند و این درحالی ست که تولید 
انبوه تایرهای رادیال از سال 1940 میالدی آغاز شده و 
به تدریج جای گزینی آن با تایرهای بایاس و خارج شدن تولید 
بایاس از چرخه ی تولید در امریکا، اروپا و ژاپن، و در ادامه 

در کشورهای درحال توسعه انجام پذیرفته است.
تولید تایرهای رادیال در ایران ده سال پس از انقالب 
اسالمی یعنی سال 1988 میالدی، در شرکت های تایرسازی 
کویرتایر و بارز آغاز شده و به تدریج در کارخانه های یزدتایر، 

آرتاویل تایر، الستیک دنا و ایران تایر پیش رفته است.
براساس بررسی های شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع 
الستیک، درحال حاضر حدود 96 درصد از تولید تایرهای 
سواری با ساختار رادیال و حدود 5 درصد از تولید 
تایرهای وانتی، باری و اتوبوسی با ساختار رادیال در کشور 
تولید می شود. از آن جایی که فّناوری های تولید این تایرها 
به طورعمده از شرکت های تایرسازی درجه ی 2 یا 3 انتخاب و 
از فّناوری های روز دنیا محروم بوده اند، از این رو شکاف بین 
فّناوری های موجود در کشورمان حتی با کشورهای درحال 
توسعه نیز عمیق تر شده است، و این واقعیت تلخ انکارناپذیر 
است. همان گونه که در باال اشاره شد بدون شناخت این 
واقعیت ها و بدون توجه به تجربه های جهانی و داشتن درک 
نادرست از خودکفایی، خوداتکایی و خودباوری رویاگونه، و 
اغراق در کیفیت و کمیت تولید تایر در شرایط کارخانه های 

موجود کشور، همان تبعاتی را برای صنعت تایر رقم خواهد 
زد که در دهه های شصت و هفتاد، با تأکید بر استفاده از 
فّناوری های داخلی در کارخانه های تازه  تأسیس رقم خورد. 
استفاده از تجربه های شرکت های تایرسازی در آسیا که از 
راه تولیِد تحت لیسانس شرکت های بزرگ تایرسازی و با 
سرمایه گذاری خارجی و هم چنین با سرمایه گذاری مشترک و 
اعتالی نام تجاری داخلی با توسعه ی فرایند تحقیق و توسعه 
و ایجاد مراکز علمی- پژوهشی فراهم آمده است، بهترین راه 

برای توسعه ی صنعت تایر کشور است.

نتیجه..گیری:
جبران این فاصله ها بدون دست یابی به فّناوری های نوین 
امکان پذیر نیست؛ به ویژه در شرایط فعلی و برنامه های 
توسعه یی که صنعت خودروسازی کشور درپیش گرفته 
است. بر اساس اخبار منتشر شده، قرارداد انتقال فّناوری 
تولید خودرو با خودروسازهای معتبر جهانی، در قالب 
سرمایه گذاری مشترک )JV(، توسط شرکت ها و سازمان های 
ایرانی نهایی شده است و تا بهمن ماه 1395، حداقل 
5 شرکت اروپایی مثل پژوسیتروئن، بنز، رنو نیسان، 
فولکس واگن، فیات و هیوندایی اعالم آمادگی کرده اند. تا کنون 
قرارداد شرکت ایران خودرو با بنز برای تولید سه محصول 
جدید با سرمایه گذاری مشترک 500 میلیون یورویی، قرارداد 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو 
با 13 درصد سهم سازمان و سرمایه گذاری700 تا 800 
میلیون دالری شرکت رنو- پارس، و موافقت نامه ی شرکت 
سایپا با پژوسیتروئن با سرمایه گذاری 300 میلیون یورویی 

نهایی شده است.
در تمامی این قراردادها و توافق نامه ها، ایجاد مراکز مهندسی 
و تحقیقاتی مشترک، انتقال فّناوری و همکاری مشترک 
قطعه سازان و صادرات بیش از 30 درصد از تولیدات لحاظ 
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شده است، و درصورت اجرای موفقیت آمیز این پروژه ها، 
تحول بنیادی در صنعت خودرو کشور به وجود خواهد آمد.

آیا در چنین شرایطی، تولید قطعات داخلی با کمیت 
و کیفیت و فّناوری های موجود می تواند جواب گوی سطح 
نیازهای کیفی و تکنولوژیک این شرکت ها باشد. آیا تولید 
تایرهای SUV و تولیدتایرهای با رینگ 17، 18، 19 و 20 
اینچ با فّناوری های موجود امکان پذیر خواهد بود. آیا برنامه یی 
که صنعت خودروسازی کشور برای توسعه ی این صنعت 
درپیش گرفته ، ضرورت اجتناب ناپذیر "توسعه ی صنعت 

را به صدا در نیاورده است. تایر" 
در اینجا اشاره به این نکته ی بسیار مهم ضروری ست 
و آن این است  که حمایت، پشتیبانی و جدیت مقام های 
صنعتی کشور، آن گونه که در توسعه ی صنعت خودروسازی 
وجود دارد در توسعه ی صنعت تایر مشاهده نمی شود و 
این درحالی ست که تایر یکی از مهم ترین قطعه های خودرو 

محسوب می شود.
به نظر نگارنده، اطالعات و آمارهای منتشر شده از منابع 
رسمی در جهان و مطالعه ی فرایند توسعه و گسترش 
صنعت تایر، درستی مطالب زیر را به اثبات می رساند که با 
حمایت های جدی ارگان ها و مسؤوالن ذی ربط، می تواند جامه ی 

عمل بپوشد:
صنعت تایر کشورمان از نقطه نظر کّمی و کیفی فاصله ی   -1

زیادی حتی با کشورهای آسیایی پیدا کرده است.
جبران این فاصله از راه گسترش کارخانه های داخلی با   -2

تکیه بر فّناوری های موجودشان امکان پذیر نیست.
تأسیس کارخانه های جدید در مقیاس مناسب و با تکیه   -3
بر اخذ دانش فنی و انتقال و جذب آن، توسعه ی 

صنعت تایر را تضمین می کند.
بدون استفاده از فّناوری های جدید، بدون استفاده از   -4
برندهای معتبر خارجی، بدون صادرات محصوالت 
به کشورهای هدف، بدون سرمایه گذاری های مستقیم 
یا مشترک )JV( و بدون تشکیل واحدهای تحقیق 
و توسعه برای نوآوری، نه تنها این فاصله ها کاهش 
نخواهد یافت، بلکه بر عمق آن افزوده شده و قادر به 

رفع نیازهای داخلی نیز نخواهیم شد.
بدون اعتقاد به ضرورت اجتناب ناپذیر بودن توسعه ی   -5
این صنعت و تأثیر قاطع آن بر صنعت حمل ونقل و 
توسعه ی اقتصادی کشور، و بدون حمایت و پشتیبانی 
جدی دولت، امکان موفقیت در این راه ممکن نخواهد 

بود.

Visionدیدگاه


