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سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

صنعت کاشی سـرامیک جهـان
 COVID-19 تحت تأثیـر همه گیری

با  باید  نیز  درست مانند سایر بخش ها، صنعت سرامیک جهانی 
عواقب شدید این فاجعه سخت انسانی و اقتصادی سال 2020 که 

بسیار غیر قابل پیش بینی و ناهنجار بوده، مقابله کند.
صنعت کاشی جهان به دلیل یک دوره دو ساله رکود طی سال های  
2019-2018 که در آن تولید و مصرف جهانی در حال کاهش است، به 
طور ویژه ای تحت تأثیر بحران ناشی از وضعیت اضطراری سالمت قرار 
گرفته و بازیگران اصلی این حوزه در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار 

داده است.
 ACIMAC / MECS آخرین ویرایش ارزیابی ساالنه انجام شده توسط
حاکی از افت 7 درصدی طی دو سال است که افت بیشتری در سال 
2019 در هر دو حجم تولید )3.7 % کاهش به 12.7 میلیارد مترمربع( و 

مصرف )12.4 میلیارد مترمربع، 4- % ( دارد.
این مساوی است با کاهش اندازه صنعت معادل نیم میلیارد مترمربع 
در یک سال یا یک میلیارد مترمربع در طول مدت دو سال و واضح 
است که بیشترین خسارت را چین متحمل شده است چرا که پس 
از کاهش 11 درصدی در سال 2018 با سقوط بیشتر 8.7 درصدی در 

سال گذشته روبرو شد.
رشد هم زمان تولید در هند و برزیل برای جبران ضرر به این بزرگی 
کافی نبود ولی با این حال، هند از نظر تجارت بین المللی ستاره 
واقعی سال 2019 بوده است و با 360 میلیون مترمربع صادرات کاشی 
)رقمی که طی 3 سال تقریباً دو برابر افزایش یافته، در سال 2019 با 
افزایش 31 درصدی روبرو شده است(، این کشور پس از چین و اسپانیا 
به سومین کشور صادرکننده تبدیل شده است و کاشی های آن به 
طور فزاینده ای به عنوان جایگزین محصوالت چینی، چه در ایاالت 

متحده آمریکا و چه در سایر نقاط توزیع و فروش رفته اند.
چشم انداز سال 2020 بسیار متفاوت است. هیچ کشوری نیست که 
در معرض بیماری همه گیر قرار نگرفته باشد، گرچه هنوز هم ارزیابی 

واقعی آن بر سیستم های تولید جهانی بسیار دشوار است.
بزرگترین  و  تولیدکننده  اصلی  کشورهای  از  بررسی  این،  وجود  با 
 ACIMAC / MECS گروه های جهانی در بخش انجام شده توسط
نشان می دهد که، با فرض این که دیگر برنامه قرنطینه ای وجود 
نداشته باشد، تولید کاشی در جهان ممکن است در حدود 5.8 % تا 

تقریبا 11،600 میلیون مترمربع انقباض داشته باشد.
این کاهش نسبت به پیش بینی های منفی تر که در ماه مه انجام 
شده نسبتاً کمتر است و می تواند ناشی از بهبود شرایط تجارت از ماه 
ژوئن به بعد باشد که عمدتا توسط اکثر تولیدکنندگان و فروشندگان 

تأیید شده است.
چین که در نیمه اول سال 2020 میالدی به مقدار 5.8 % کاهش 
تولید داشته است، فعالیت خود را به طور کامل از سر گرفته و انتظار 
می رود که میزان کاهش تولید در کل سال را کمتر از 10 % ثبت کند.

عالوه بر این، برنامه ریزی شده است تا ماه دسامبر حدود یکصد خط 
جدید برای تولید اسلب های بزرگ در سراسر کشور چین نصب شود 
این کشور خواهد  تأثیرات مثبتی دربازارهای جهانی  امر  این  که 

گذاشت.
ترکیه قصد دارد مقادیر مشابه سال 2019 را حفظ کند. در عین حال، 
برزیل،  و  بدبین تر هستند  نیز  بزرگ  تولیدکننده  سایر کشورهای 
ویتنام، اسپانیا و مکزیک پیش بینی می کنند که تولید ملی بین 10 

تا 20 درصد کاهش داشته باشد.
در مورد شرکت های منفرد، حتی بزرگترین گروه های تولیدی جهان 
که  دارند  انتظار  همه  تقریباً  هستند.  خوش بین  احتیاط  با  نیز 
انقباض در تولید و فروش بین 1- %  تا 10- % محدود شود، این در 

حالی است که هدف برخی از آنها رشد بیشتر است. 
اما در ایران شرایط کامال متفاوت است، بحران های مختلف در حال 
حاضر دست به دست هم داده اند و پیش بینی شرایط را بسیار سخت 
نموده است. آنچه در حال حاضر از وضعیت بازار به چشم می خورد 
رونق نسبی بازار مسکن طی سال 1399 و همچنین تمایل بیشتر 
تولیدکنندگان به صادرات و دسترسی به منابع ارزی باعث افزایش 
تولید علی رغم بحران های مختلف شد است و پیش بینی می گردد 
ایران سال جاری را با افزایش نسبی بین 5 تا 10 درصد در تولید، 

فروش و صاردات به پایان رساند.
این در حالی است که وضعیت اقتصادی و مسکن در سال 1400 به 
هیچ وجه قابل پیش بینی و اتکا نبوده و تولیدکنندگان بایستی در 
طرح ریزی سیاست های خود در سال آتی احتیاط های الزم را به عمل 
آورند.                                                   ×
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کاشی  صنفی  انجمن  مدیره  هیأت 
وضعیت  دلیل  به  ایران  سرامیک  و 
کرونا،  بیماری  همه گیری  بحرانی 

برگزاری مجمع عمومی را تا اطالع 
ثانوی لغو نمود.

در روزسه شنبه مورخ  1399/7/15 
صنفی  انجمن  مدیره  هیأت  جلسه 
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران 
این جلسه ضمن  برگزار گردید. در 
بحث و بررسی موانع و مشکالت پیش 

تأمیـن  علی الخصوص  صنعت  روی 
مواد اولیه، موضوع برگزاری مجموع 

عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بررسـی  با  انجمـن  مدیـره  هیـأت 
جمع  گرفتـن  نظـر  در  و  شـرایط 
سالمت  حفظ  راساتای  در  و  موارد 
مشارکت کنندگان در مجمع، با اجماع 

آراء مصوب نمود تا برگزاری مجمع 
تا اطالع ثانوی لغو گردد.

اخبـار جهـان

همه گیری کرونـا باعث تعویق
 مجمع عمومی سندیکای صنعت

کاشی و سرامیک شد

 Gamma 101 از   Durst شرکت 
مدل  نخستین  کرد،  رونمایی   DG

 Gamma DG چاپگِر سری انقالبی
از سامانه های لعاب زنی دیجیتال است 
برای چاپ   Durst پیشرو  گروه  که 
کردِن استراکچر بر روی کاشی های 

سرامیکی طراحی و تولید کرده است.
 Gamma عبوری  تک  چاپگر 
در  که  و)single passو(   101 DG

کاشی  شرکت های  در  حاضر  حال 
سرامیکی در حال کار است، برای کار 
 1000 mm تا با عرض های کاشی 
ایجاد  امکان  و  است  شده  طراحی 
تعداد نامحدودی از طرح های منحصر 
به فرد با تطابق بصری خیره کننده و 
اطمینان  برای  را  لمسی  افکت های 
از ارزش افزوده بسیار مشهود فراهم 
می سازد. هم اکنون نسخه هایی برای 
حال  در  بزرگ تر  کاشی  سایزهای 

توسعه هستند.
Gamma101DG با فناوری اختصاصی 

،Durst RockJET™ پرینت  هد 
اِعمال  امکان  بار  نخستین  برای 
با  سرامیکی  لعاب های  دیجیتالی 
)بیش  بزرگ  بسیار  ذره  اندازه های 
می آورد.  فراهم  را  میکرون(   45 از 
ایجاد  برای  سنتی  لعاب های  مشابه 
برجستگی های کامالً واضح با مقادیر 
صورت  به  که  لعاب  از  توجه  قابل 

سایه  و  می شود  اِعمال  هدفمند 
)shading( کامل را تضمین می نماید.

وفاداری زیاد در باز تولید ساختارهایی 
با کیفیت باال و با مطابقت کامل با 
گرافیک، نتیجه ای بسیار طبیعی را 
ارائه می دهد که به طور قابل توجهی 
آن ها را از ساختارهای به وجود آمده 
با فناوری های سنتی که ساختارهایی 
بسیار محدود که نتیجه تکراری دارند 
متمایز می کند. افکت های بصری و 
 Gamma 101 لمسی به دست آمده با
DG باعث می شود تا محصول نهایی 

بسیار طبیعی به نظر برسد و به سختی 
از مواد طبیعی قابل تشخیص باشد. 
در نهایت، این سامانه این امکان را 
فراهم می آورد تا از طریق یک نوآوری 
واقعی در محصول فناورانه ای که بدون 
منحصر  چاپ  فناورِی  این  داشتن 
به فرد و نوآورانه در داخل کارخانه 
نمی توان از آن تقلید کرد، از فراگیر 
محصول   )appiattimento( شدِن 

جاری اجتناب شود.
 Gamma از جمله مزایای انحصاری
DG 101، انعطاف پذیری بسیار باال و 

صرفه جویی در هزینه برای اجراهای 
لطف  به  کوچک(  )بَچ های  تولیدی 
فرآیند کاماًل خودکار با مدت زمان 
همچنین  است.  کوتاه  بسیار  توقف 
افزایش بهره وری فرآیند، راه را  این 
سرامیکی  کاشی های  تولید  برای 

درخواستی در آینده می گشاید.
نوربرت فون آوفشنایِتر مدیر بخش 
داشت:  اظهار   Durst در  سرامیک 
که  می دهد  نشان  ما  به  »تاریخ 
نوآوری  الهام بخش  اغلب  بحران ها 
جدید  روندهای  ظهور  هستند. 
عرضه و تقاضا توسعه و تنظیم دقیق 
فناوری های جدید را تحریک می کنند 
و بنابراین فرصت های جدید تجاری 
ایجاد می شوند. مطمئن هستیم که 
شرکت های نوآور حتی قوی تر از پیش 
در همه گیری  ایجاد شده  بحران  از 
آمد.  خواهند  بیرون   COVID-19

بیش  نوآوری  جدید،  سناریوی  در 
از هر زمان دیگری مهم خواهد بود. 
حتی  باید  محصول  نوآوری های 
سریع تر در بازار عرضه شوند که ارزش 
افزوده شناسایی شده بسیار واضح و 

فوری را برای تمایزی آشکار و اطمینان 
از یک گام جلوتر بودن و رقابتی بودن 

در آینده را تضمین می نماید.«
از  استفاده  که  است  مدتی  اکنون 
توسط  یکسان  تقریباً  فناوری های 
سرامیک،  بخش  در  همه شرکت ها 
و  طراحی  لحاظ  از  محصول  تنوع 
نوآوری را به طور فزاینده ای دشوار 
 Durst ساخته است. به همین دلیل
به طور خستگی ناپذیر برای توسعه 
این سامانه انقالبی لعاب زنی و چاپ 
ساختار برای یک فرآیند واقعی تولید 
 Durst True Digital دیجیتال به نام
تالش   Tile Manufacturing 4.0

کرده است.
توجه  قابل  ایجادی  افزوده  ارزش 
است: وضوح باال و ساختار درجه بندی 
 Durst Gamma با  که  شده ای 
 »RockJET™« )فناوری های   DG

روی  بر   )»VariStructure™« و 
کاشی سرامیکی مسطح چاپ شده 
است، برای یک جلوه و احساس بسیار 
گرافیک  با  طبیعی،  و  واقع گرایانه 

مطابقت کامل دارد.

انقالب Durst: نخستین سامانه
برای چاپ دیجیتال اسـتراکچر

رونمائی شد

کارخانـه    : سـاوه، شهرك صنعتى کـاوه، خیابـان 22، پالك 35، کدپستى: 39141-57895
                تلفن: 37-42345034(086)       فکس: 42345035(086)

دفتر مرکزى: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادى، خیابان شهید اکبرى، خیابان 15/1، پالك 10،
                  واحد7، کدپستى:83476- 14337  تلفن:43-88103542(021)   فکس:88705158(021)

اولین تولیدکننده پودر سدیم کو سیلیکات و روانساز PS234 در خاورمیانه

یکى از بزرگترین تولیدکنندگان سدیم سیلیکات مایع در ایران
بزرگترین تولیدکننده سدیم سولفیت ، سدیم متابى سولفیت و سدیم سولفیت 

کاتالیست در ایران

w w w . p a r s u l f i t e . i r        i n f o @ p a r s u l f i t e . i r

شر کت شیمیایى پارس سولفیت
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اخبـار جهـان

فروش ویژه نرم افزار طراحی داخلی و 
 Domus3D  چیدمان کاشی و سرامیک
تعداد  و  استثنایی  شرایط  با   2021

محدود با قفل سخت افزاری
 MATICAD SRL شرکت ایتالیایی
سیستم های  عرضه کننده  و  طراح 
رایانه ای در طراحی داخلی ویژه صنعت 
کاشی و سرامیک و تولیدکننده نرم افزار 
 Domus3D محبوب  و  قدرتمند 
اقدام به فروش ویژه تعداد محدودی 
الیسنس دائمی با قفل سخت افزاری 

USB نموده است.

با توجه به تغییر سیاست های فروش 
این  سال 2020،  ابتدای  از  شرکت 
با قفل های نرم افزاری به  اپلیکیشن 
جای دانگل های سخت افزاری موسوم 
صورت  به  و   Hardware lock به 
اجاره ای ماهانه و سالیانه عرضه شد 
و در بازار ایران نیز با توجه به نیاز به 
اینترنت  شبکه  در  شرایط  تطبیق 

این اقدام از ابتدای سال 2021 انجام 
خواهد شد.

در حال حاضر با توجه به موجودی 
بر  مبتنی  نرم افزار  محدود  تعداد 
قفل های USB دائمی و توافقات گروه 
 MATICAD شرکت  نماینده  آرتا 
در ایران شرایط خاص فروش ویژه به 
شرح ذیل تا پایان سال جاری میالدی 
بر قرار می باشد. الزم به توضیح است 
این  در  که الیسنس خریداری شد 

پکیج شامل موارد ذیل می باشد:
• ارتقاء رایگان به ورژن 2021 

• اشتراک یکساله رایگان برای دانلود 
مبلمان های متنوع و به روز برنامه

• پشتیبانی یک ساله و آموزش 
نرم افزار به صورت آنالین 

با  ضمنا متقاضیان خرید الیسنس 
قفل نرم افزاری سالیانه نیز می توانند 
از امکانات و شرایط تخفیف ویژه به 

شرح ذیل استفاده نماید.
جهـت اطالعـات بیشـتر بـا دفتـر 
گـروه آرتـا ر ارتبـاط باشـید و یــا 
بــه وب ســـایت فارسـی نرم افـزار
)www.domus3d.ir( متصل شوید.

فروش ویـژه نرم افـزار محبوب 
بـا   DOMUS3D  2021
شرایط استثنایی 60 % تخفیف 

به عنوان بخشی از یک پروژه طراحی 
داخلی جدید، تلفیق دو ماده طبیعی 

قدیمی که مکمل یکدیگر هستند!
از   Exagon مجمــوعه جـدیـــد 
منحصر  مجموعه ای   ،SanMarco

به فرد، تلفیقي از صنعت و فناوری، با 
ترکیب دو ماده طبیعی قدیمي سفال 
و شیشه، اولی متراکم، جامد، خاکی 
و مات، دومي سبک، ظریف و شفاف 
است، در ایـن محصـول سـازگاری 
ظریف مواد به چشم مي خورد و  با 
الگوهاي  هندسی غیرمعمول، شبیه 

به شکل موزاییک، اجازه نصب آسان 
امر  این  مي گردد.  فراهم  راحتي  به 
محصول مذکور )Exagon( را برای 
بهره برداري انحصاری در فضای داخلی 
موزه ها،  مغازه ها،  هتل ها،  خانه ها، 
دفاتر و فضاهای عمومی به طور کلی 

ایده آل می کند.
کاماًل شش  با شکل  محصـول  این 
ضلعی خود در پنج رنگ در نسخه های 
سفالی و شیشه ای موجود است: بیانکو 
دی کارارا، نرو الویکو، اورو بریالنته، 
پالت  این  کورتن.  و  دسرتو  دل  رزا 
رنگی بسیار نوآورانه نیازهای زندگی 
امکان  و  می کند  برآورده  را  معاصر 
ایجاد ترکیب رنگی نامحدود را فراهم 

می کند.

در  شیشـه  و  سـفال  ترکیـب 
مجمـوعه جدیـد Exagon از 

SanMarco
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ن گا و د نـا ا ر مـهر

  MLCargo Services L.L.C
I n t e r n a t i o n a l  f r e i g h t  f o r w a r d e r
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Mehr Car

info@mehrgroup.orgwww.mehrgroup.org

  91006050
تهران، خیابان مطهرى، پالك 281، طبقه3

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى

info@mehrrad.com

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

info@mehrkaran.com

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

info@mehrdarya.com

شرکت ام ال کارگو لجستیک
خدمات فورواردرى، کراس استاف در کشور امارات

info@mlcargo.ae

شرکت مهرکار آلمان
خدمات تجارى و پست سریع
info@mehrcar.com

چه شخصیتى در ایران مى تواند خدمات بارفرابرى(فورواردرى) ارائه کند؟

رمـز موفقیت کـشورهاى توسعه یافته، «قـانون گذارى» بر مبناى واقعیت ها و در راسـتاى مــنافع ملى است که از                                                              

طرفى، «قـانون پذیرى» از سوى آحـاد جامعه محسوب مى شود. چنانچه این فرهنگ در کـشورهاى درحال توسعه هم وجود داشته باشد، مطمئنا مسیر 

رسیدن به اهداف شخصى و منافع ملى آسان تر خواهد شد که قطعا در یک جامعه سالم، به دور از هم نیستند. صنعت حمل ونقل بین المللى، به عنوان 

یکى از ارکان اصلى تجارت خارجى هر کشور و یکى از شاخص هاى مهم تولید ناخالص ملى، از این امر مستثنا نیست و نیازمند قانون گذارى و قانون 

پذیرى براساس منافع متقابل دولت و دست اندرکاران این صنعت است. با توجه به نبود اهرم هاى قانونى کافى براى جلوگیرى از فعالیت فورواردرى شرکت 

هاى خدمات بار هوایى و نمایندگى کشتیرانى، حق العملکارى و شرکت هاى بازرگانى، مقوله قانون پذیرى توسط صاحبان کاال بسیار حائز اهمیت خواهد بود. 

در واقع سوال این است که کدام یک از شرکت ها مجاز به ارائه خدمات فورواردرى هستند؟ 

طبق ماده 2 آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت هاى حمل ونقل بین المللى کاال، که در اجراى بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه وترابرى تصویب شد و 

همچنین بند «و» ماده 2 آیین نامه شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور بیان مى کند: «انجام هرگونه عملیات حمل ونقل بین المللى کاال به وسیله بخش دولتى، 

تعاونى و خصوصى، مستلزم اخذ مجوز تاسیس شرکت و پروانه فعالیت مطابق مفاد این آیین نامه از سازمان حمل ونقل و پایانه هاى کشور هستند؛ مستقل از 

اینکه این نوع حمل، هوایى، دریایى یا زمینى باشد.»

در فصل دوم از همین آیین نامه و در ماده هاى 11 و 12 اشاره شده است که چه افرادى مجاز به تاسیس شرکت حمل ونقل بین المللى هستند:

اجتماعى،  به مقتضیات  با توجه  و  ارسال  پایانه هاى کشور  و  به واحد ذى ربط سازمان حمل ونقل  تاسیس شرکت مى بایست مستقیما  ماده 11: «تقاضاى 

اقتصادى و سایر عوامل من جمله کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت هاى موجود به تقاضاهاى واصله رسیدگى و درصورت ضرورت از طریق انجام آزمون 

تخصصى از متقاضیان نسبت به قبول یا رد درخواست تاسیس شرکت  هاى جدید اقدام شود.» 

ماده 12: «اشخاصى مى توانند در آزمون تخصصى شرکت نمایند که داراى شرایط ذیل باشند:

الف) تابعیت کشور جمهورى اسالمى ایران     ب) متدین به یکى از ادیان رسمى کشور  پ) عدم سوءپیشینه موثر کیفرى  ت) عدم اعتیاد به مواد مخدر  

ثـ) انجام خدمت سربازى یا معافیت دائم از آن   ج) داشتن حداقل 25 سال سن  ح) داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه   خ) داشتن سابقه کار مفید اجرایى 

در امر حمل ونقل بین المللى به شرح ذیل:

دیپلم 8 سال ـ فوق دیپلم 6 سال ـ لیسانس 4 سال ـ فوق لیسانس 3 سال ـ دکترى 2 سال»

همانطور که قبال هم اشاره شد، تنها شرکت هایى مى توانند خدمات فورواردى اعم از هوایى، دریایى و زمینى ارائه کنند که داراى پروانه فعالیت معتبر از 

سازمان حمل ونقل و پایانه هاى کشور باشند که در آن صراحتا اجازه داده شده است در امر حمل ونقل بین المللى کاال فعالیت کنند. به این ترتیب شرکت هاى 

بازرگانى، حق العملکارى، خدمات بار هوایى و خدمات کشتیرانى بر اساس قانون، مجاز به ارائه این خدمات و حمل کاال نخواهند بود. اگر چه شاهد بسیارى 

از این دسته شرکت ها هستیم که از خال قانونى موجود در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزى گمرك، سوء استفاده کرده و اقدام به انعقاد قرارداد و حمل 

کاالى مشتریانى مى کنند که از این مقررات آگاهى ندارند. این شرکت ها در صورت فقدان کاالى مشتریان یا ایجاد خسارت، پاسخگو نخواهند بود و از صفحه 

روزگار محو مى شوند!  بنابراین، توصیه مى شود تا زمان رفع خال قانونى و وجود فضا براى سوءاستفاده کنندگان، قبل از عقد قرارداد حمل، نسبت به مشاهده 

پروانه فعالیت اقدام کنید و در صورت وجود شک و شبه نسبت به درستى آن، از طریق انجمن صنفى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى ایران استعالم به عمل 

آگاه باشیم !آورید.

به قلم مهندس سروش جوان خوشدل
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تعاونى و خصوصى، مستلزم اخذ مجوز تاسیس شرکت و پروانه فعالیت مطابق مفاد این آیین نامه از سازمان حمل ونقل و پایانه هاى کشور هستند؛ مستقل از 

اینکه این نوع حمل، هوایى، دریایى یا زمینى باشد.»

در فصل دوم از همین آیین نامه و در ماده هاى 11 و 12 اشاره شده است که چه افرادى مجاز به تاسیس شرکت حمل ونقل بین المللى هستند:

اجتماعى،  به مقتضیات  با توجه  و  ارسال  پایانه هاى کشور  و  به واحد ذى ربط سازمان حمل ونقل  تاسیس شرکت مى بایست مستقیما  ماده 11: «تقاضاى 

اقتصادى و سایر عوامل من جمله کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت هاى موجود به تقاضاهاى واصله رسیدگى و درصورت ضرورت از طریق انجام آزمون 

تخصصى از متقاضیان نسبت به قبول یا رد درخواست تاسیس شرکت  هاى جدید اقدام شود.» 

ماده 12: «اشخاصى مى توانند در آزمون تخصصى شرکت نمایند که داراى شرایط ذیل باشند:

الف) تابعیت کشور جمهورى اسالمى ایران     ب) متدین به یکى از ادیان رسمى کشور  پ) عدم سوءپیشینه موثر کیفرى  ت) عدم اعتیاد به مواد مخدر  

ثـ) انجام خدمت سربازى یا معافیت دائم از آن   ج) داشتن حداقل 25 سال سن  ح) داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه   خ) داشتن سابقه کار مفید اجرایى 

در امر حمل ونقل بین المللى به شرح ذیل:

دیپلم 8 سال ـ فوق دیپلم 6 سال ـ لیسانس 4 سال ـ فوق لیسانس 3 سال ـ دکترى 2 سال»

همانطور که قبال هم اشاره شد، تنها شرکت هایى مى توانند خدمات فورواردى اعم از هوایى، دریایى و زمینى ارائه کنند که داراى پروانه فعالیت معتبر از 

سازمان حمل ونقل و پایانه هاى کشور باشند که در آن صراحتا اجازه داده شده است در امر حمل ونقل بین المللى کاال فعالیت کنند. به این ترتیب شرکت هاى 

بازرگانى، حق العملکارى، خدمات بار هوایى و خدمات کشتیرانى بر اساس قانون، مجاز به ارائه این خدمات و حمل کاال نخواهند بود. اگر چه شاهد بسیارى 

از این دسته شرکت ها هستیم که از خال قانونى موجود در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزى گمرك، سوء استفاده کرده و اقدام به انعقاد قرارداد و حمل 

کاالى مشتریانى مى کنند که از این مقررات آگاهى ندارند. این شرکت ها در صورت فقدان کاالى مشتریان یا ایجاد خسارت، پاسخگو نخواهند بود و از صفحه 

روزگار محو مى شوند!  بنابراین، توصیه مى شود تا زمان رفع خال قانونى و وجود فضا براى سوءاستفاده کنندگان، قبل از عقد قرارداد حمل، نسبت به مشاهده 

پروانه فعالیت اقدام کنید و در صورت وجود شک و شبه نسبت به درستى آن، از طریق انجمن صنفى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى ایران استعالم به عمل 

آگاه باشیم !آورید.

به قلم مهندس سروش جوان خوشدل
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Tecna Next که از 26 اکتبر 2020 

آغاز می شود، نقطه دیدار بین المللی 
برای متخصصانی است که در بخش 

پوشش های سطحی کار می کنند.
 Tecnargilla در حالی که در انتظار
2021 هستیم که قرار است از 27 

سپتامبر تا 1 اکتبر سال آینده برگزار 
شود، Tecna Next به عنوان ویتریِن 
یک  و  محصول  نوآوری  و  فرآیند 
پلت فرم آنالین که برای ارتقاء آگاهی 
از تعالی فناورانه ای و کشف روندهای 
جدید طراحی شده است، در حال 

رونمایی است.
یک   tecnanext.com سایت  وب 
خاص  و  انحصاری  اجتماعی  شبکه 
برای  رایگان  نام  ثبت  با  بخش  این 
پرداخت  با  نمایه های  و  خریداران 
هزینـه بـرای شـرکت های غرفــه دار 

خواهد بود. Tecna Next به شرکت ها 
فضاهای هماهنگ شده خودشان را 
ارائه خواهد داد که در آن می توانند 
متن ها، ویدئوها، ارائه ها و بخش های 
زنده را به اشتراک بگذارند و با ایجاد 
یک نمایه شرکت تعاملی که قابلیت 
برقراری ارتباط با کاربران را از طریق 
گروه ها، چت ها، فرم ها و رویدادها دارد، 

رویدادهای مهم را اعالم کنند.
بازدید کنندگان می توانند با استفاده از 
یک موتور جستجو، نمایه های شرکت 
مورد عالقه خود را پیدا و محتوای آن ها 
کاربران  همچنین  نمایند.  دنبال  را 
می تواننـد با اظهار نظـر، شرکت در 
رویدادها، ارسـال پیام های خصوصی، 
پیـوستن به گروه هـای فقط دعوت 
تعامل  غیـره  و   )invitation-only(

داشته باشند.
در نتیجه، رویداد بین المللِی برجسته 
این بخش به یک بستر تعاملی تبدیل 

بـه گسترش  قـادر  که  است  شـده 
فرصت های تجاری و بحث و تبادل 
نظر بین متخصصان در زمینه نوآوری، 

فناوری و بازار است.
 Acimac پائولـو مونــگاردی رئیس
می گوید: »ما قاطعانه بر این باوریم که 
این پلت فرم، شکلی نوآورانه، جامع 
و پویا از تبلیغ و گفتگو با مشتریان 
ما  شرکت های  برای  را  ما  جهانی 
فراهم خواهد کرد. همه ما مشتاقانه 
منتظر بازگشت به ریمینی در سال 

آینده هستیم.«

لورِنزو کانیونی رئیس IEG می گوید: 
بـــرآورده  بــرای   Tecna Next«
سـاختِن نیازهای شرکت ها در این 
دوره زمانی منحصر به فرد در تاریخ 
طراحی شده است و امکان همه انواع 
و  شرکت ها  بین  مجازی  تعامالت 
بازدید کنندگان را فراهم می کند و 
به عنوان یک مکان راهبردی عمل به 
کار گرفته می شود که در آن بازیگران 
اشکال  طریق  از  می توانند  صنعتی 
جدید ارتباطات، روابط تجاری را بنا 

کنند.«

از Tecna Next رونمائی می شود 

با سرمایه گذاری 22 میلیون دالری، 
تولیــدکننــده مسـتقـر در رژیـم 
صهیونیستی با تملک شرکت هندی 
Lioli وارد بخش کاشی سرامیکی با 

سایز بزرگ می شود.
Caesarstone تولیدکننده سطوح 

کوارتزی با کیفیت عالی که در 1987 
ثبت   NASDAQ در  و  تأسیس 
نهایی  توافق  سپتامبر  اول  در  شد، 
 Lioli در  عمده  سهام  تملک  برای 
Ceramica، تولیـدکننده هنــدِی 

بزرگ  سایز  پرسالنی  کاشی های 
مستقر در موربی )Morbi( را اعالم 

کرد.
پایان  تا  معامله  این  می رود  انتظار 
سال 2020 بسته شود و ارزش آن 

22 میلیون دالر، شامل 12 میلیون 
دالر نقد و تا 10 میلیون دالر دیگر 
در صورت دستیابی به اهداف خاص 

خواهد بود.
بخش  به  ورود  با   Caesarstone

کاشی سرامیکی سایز بزرگ، در حال 
برداشتِن گام دیگری در تالش هایش 
رشد  شتاب  برنامه  پیشبرد  برای 
شامل  این  می باشد.  خود  جهانی 
مواد  افزودن  با  آن  دامنه  گسترش 
جدید مانند پرسالن است که یکی از 
دسته بندی های با رشد سریع در بازار 

جهانی میز آشپزخانه می باشد.
کارخانه  دو  در  که   Caesarstone

در رژیم صهیونیستی و دیگری در 
ایاالت متحده آمریکا )در ریچموند، 
جئورجیا( میزهای حمام و آشپزخانه 
 Lioli می کنـد،  تولیـد  کوارتـــزی 
Ceramica را بـــه عنـوان شریک 

این  می داند.  خود  ایده آل  راهبردی 

شرکت هندی که تنها 4 سال پیش 
ساالنه  مالی  گردش  شد،  تأسیس 
حدود 18 میلیون دالر و یک کارخانه 
پیشرفته ترین  به  مجهز  پیشرفته 
 System )شامل  ایتالیایی  فناوری 
Ceramics و BMR( دارد که ظرفیت 

تولید آن 13000 مترمربع در روز از 
اسلب های سایزهای  3200×1600، 
 ،1200 ×1600،2400 ×1600
استفاده  برای   mm  1200×1200
در کف، دیوارها، نماهای خارجی و 

میزهای حمام و آشپزخانه است.
 Caesarstone یووال داگیم مدیرعامل
اظهار داشت: »این تملک یک گام 
مهم به سوی هدف ما است که به 
یک بازیگر برتر و چند کاالیِی پیشرو 
تبدیل  کار  میز  جهانِی  صنعت  در 
پرسالِن  پیشرفته  عملکرد  شویم. 
Lioli همراه با برند بسیار ارزشمند 

Caesarstone و شبکه تثبیت شده 

جهانی،  پیشنهاد قیمت ویژه ما را در 
این معامله توجیه می کند.«

Caesarstone سهام عمده را 

در Lioli Ceramica به دست 
می آورد
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زنده  و  دیجیتال  ترکیبی  رویداد 
اکتبر در  تا 30  از 5  قرار است  که 
پردیس Biesse در پِسارو و بر روی 
برگزار   Digital Arena پلت فرم 
 Biesse شود، فناوری های جدیدی از
Intermac، و Diamut را ارائه خواهد 

داد.
گروه Biesse از 5 تا 30 اکتبر یک 
رویداد ترکیبی دیجیتال و زنده را با 
نام Inside In Action برگزار خواهد 
فناورانه ای  نوآوری های  تا همه  کرد 
بخش هــای  توسـط  توســعه یافته 
و   Biesse ،Intermac گروه هـای 
Diamut - برای ماشین کاری چوب، 

را  سنگ  و  شیشه  پیشرفته،  مواد 
عرضه نماید. این رویداد پیشگامانه در 
پـــردیس Biesse در Pesaro و بر 
 Digital Arena روی پلت فرم نوآورانه
برگزار خواهد شد. برای نخستین بار تا 

کنون، این گروه فناوری ها، نرم افزار و 
فعالیت های آموزشی را در یک قالب 
ترکیبی متشکل از سه رویداد مختلف 
خواهد  گردهم  مجازی  و  فیزیکی 
آورد: Inside Live ، Inside Next و 

.Inside Play

Inside Live به صورت حضوری در 

)showroomsو(  نمایش  سالن های 
 Wood & Advanced Materials

و Glass & Stone در پِسارو برگزار 
خواهد شد که مجموعاً میزبان بیش 
خواهد  فناوری  مربع  متر  از 5000 
بود. مشتریان این فرصت را خواهند 
داشت که آخرین تحوالت را بررسی 
کنند و در مورد ویژگی های بیش از 
نرم افزاری  راه حل های  دستگاه،   40
آن ها  همه  که  دیجیتال  خدمات  و 
قابلیت اختصاصی سازی باالیی دارند، 
بیشتر بدانند. اقدامات سخت گیرانه 
بهداشتی، بهداشت فضاها را ضمانت 
خواهد کرد و حداکثر ایمنی را برای 
بازدیدکنندگان تضمین خواهد نمود. 
توانست  خواهند  شرکت کنندگان 
عالقه  مورد  حوزه های  به  توجه  با 

خودشان، بازدیدهای آنالین و رزرو 
فناوری های  از  فنی  نمایش های  و 

مختلف را ثبت کنند.
Inside Play یک برنامه بسته ای از 

وبینـارهای آموزشـی و نمایش های 
زنده را در بر خواهد داشت و برای همه 
کاربرانی که بتوانند از هر دستگاهی 
به پلت فرم مجازی متصل شوند، باز 
خواهد بود. وبینارها با جلسات پرسش 
و پاسخ بی وقفه و تعاملی خواهند بود؛ 
در همان حال قابل دسترس می مانند 
 Digital پلت فرم  روی  بر  بعـداً  تا 
Arena مشاهده شوند. به منظور ارائه 

خدمات به زبان های مختلف، همه 39 
شرکت تابعه جهانی این گروه دست 

اندر کار خواهند بود.
گروه Biesse یک شرکت چند ملیتی 
است که از ژوئن 2001 تا کنون در 
بخش Star بورس ایتالیا ثبت شده 
در  کارمند   4200 گروه  این  است. 
سراسر جهان و 12 کارخانه تولیدی 
را صادر  تولید خود  از  و %85  دارد 
درآمد  از   %4 شرکت  این  می کند. 
را در تحقیق و توسعه  ساالنه خود 
سرمایه گذاری می نماید و بیش از 200 

ثبت اختراع به ثبت رسانده است.

Biesse Group رویـــداد 

حضـوری و مجـازی ترکیبی را 
 Inside In Action نـام بـا 

می کنـد راه انـدازی 

 Sacmi رشد  راهبرد  عملیات،  این 
در زمینـه خدمات خـودکارسـازی 
را   Industry 4.0 و  )اتوماسیـون( 
تقویت می کند و تداوم کسب و کار 
و اشتغاِل شرکت باسابقه مستقر در 

رِجیو اِمیلیا را تضمین می کند
سـهام  افـزایش  از  پـس   Sacmi

خـود در IPREL )طراحی و توسعه 
و  نظارت  برای  دیجیتال  خدمات 
خودکارسـازی صنعتی( بـه 100 % 
 Euroelettra در 3 آگوست، تملک
Sistemi )مارمی رولو، رِجیو اِمیلیا( 

را به پایان رساند. این معامله، گروه 
خواهد  قادر  را   Imola در  مستقر 
ساخت تا ضمن تضمین تداوم کسب 
و کار و اشتغال یک شرکت با سابقه، 
جایگاه خود را در این بخش راهبردی 

استحکام بخشد.
Euroelettra که ارائه دهنده جهانِی 

نوسازی  خودکارسازی،  راه حل های 
توسـعه  بـا  پشتیبانی  و  کارخـانه 
برای  کنترل  و  پایش  سامانه های 
کارخانه های صنعتی است، در 1979 

تأسیس شد.
 Sacmi رئیس  مونگاردی  پائولو 
Imola اظهار داشت که این تملک 

با هدف »تقویت رشد گروه از طریق 
خودکارسازی،  بخش  در  تملک ها 

با تمرکز ویژه بر پشتیبانی از نصب و 
مدیریت سامانه های پایش و کنترل 
جریان کارخانه که به طور فزاینده ای 
 Industry 4.0 اصــول  بـه سـوی 

گرایش دارند«، صورت می پذیرد.
ســال ها،  طـول  در   Euroelettra

بخشیده  تنوع  را  خود  فعالیت های 
است و در عین حال که حضور خود را 
در صنعت سرامیک تقویت می کند، 
در حال تبدیل شدن به تأمین کننده 
اصلی انرژی )نیروگاه های حرارتی و 
برق آبی( و فوالد است. اکنون طراحی 
تولید  طرح های  خـودکارسـازِی  و 
از  انرژی یکی  انرژی و صرفه جویی 
کسب و کارهای اصلی آن است و این 
شرکت به تخصص ویژه در عملیات 

به روزرسـانی کارخانـه های موجـود 
مباهات می کند.

شرکت Euroelettra Sistemi که 
از سال 2018 تا کنون در حال انجام 
مراحل تسـویه بوده است، از ژوئن 
 Sacmi 2019 به این سو تا زمانی که
در مزایده رقابتی در جوالی 2020 
اجاره  قرارداد  طریق  از  شد،  برنده 
 Sacmi کسب و کار تحت حمایت

قرار گرفته بود.

 Euroelettra مالک Sacmi

ارائه دهنـده جهانـِی راه حل های 
خودکارسـازی می شود
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 CEVISAMA برگزارکننده نمایشگاه
مجدد  اوج  دلیل  به  که  کرد  اعالم 
همه گیری بیماری در طی چند ماه 
گذشته، زمان نمایشگاه ازماه فوریه به 

ماه مه 2021 منتقل می گردد. 
بودیــم،  مطلع  کــه  همـان طــور 
برگزارکنندگان Cevisama در تالش 
بوده تا بتواند نمایشگاه را در فوریه 
سال آینده میالدی برگزار کند، اما با 
این وجود، به دلیل همه گیری مجدد 
بیماری در طی چند ماه گذشته و 
مشورت با انجمن های تجاری مختلف، 
تصمیم به تعویق انداختن این رویداد 

برای چند ماه دیگر به عنوان بهترین 
گزینه در نظر گرفته شده است.

اضافه  نمایشگاه  مدیر  آلوارز  کامن 
کرد: »اگر بخواهیم به هدف خود برای 
تقویت تجـاری برای غرفـه دارانمان 
برسیم و اطمینان از حضور خریداران 
و شرکت کنندگان داشته باشیم، این 

بهترین راه حل است.« 
در راستای این تصمیم، تاریخ جدید 
توسـط کمیتــه  Cevisama، کـه 

سـازماندهی تصـویب شده است از 
24 تا 28 مه 2021 مصادف با 3 تا 7 

خرداد ماه سال 1400 است.
وی اضافه کرد: »ما فکر می کنیم که 
در آن زمان باید از یک فضای پایدارتر 
لذت ببریم که اطمینان حاصل کند 
حضور شما در نمایشگاه موفقیت آمیز 

است، در حالی که در آن زمان از سال 
 Cevisama .نیز هوا بهتر خواهد شد
این  تجاری  نمایشگاه  اولین   2021

سال  یک  از  پس  که  است  صنعت 
اروپا  در  سخت  فوق العاده 
مـا  و  می شـود  برگـزار 
اطمینـان داریـم که، به 
عنوان رویدادی که صنعت 
را دوباره به هم می رساند، 
یک کاتالیزور برای فروش 

دوباره ، خواهد بود.«
کـه است  ذکـر   شـایان 
 Feria Valencia -نهادی

که میزبان و سازمان دهنده 
Cevisama است- پیشگام 

توسـعه پـروتکل ایمنی 
است که شرایط خاصی را 

برای همه رویدادهایی که برگزار کرده 
همچنین  و  است  نموده  پیش بینی 
یک  به  را  برگزاری  محل  توانسته 

محیط امن تبدیل کند.

تکنولوژی  و  محصوالت  نمایشگاه 
تجاری  نام  با  سرامیک  و  کاشی 
UNICERAMICS EXPO در تاریخ 

20 الی 24 جوالی برگزار شد.
جداگانه  دوبخش  در  نمایشگاه  این 
بـرای معرفی محصـوالت کاشـی و 
سرامیک و ماشین آالت و تکنولوژی 
از شرکت های  غرفه دارانی  با حضور 
چینی و اروپایی و برخی کشورهای 

دیگر برگزار گردید.
نمایشـگاه جــزء بزرگ تـرین  ایـن 
نمایشــگاه های  تجـاری در صـنعت 

جهان  سطح  در  سرامیک  و  کاشی 
می باشد که در اولین سال برگزاری 
 120.000 پوشش  تحت  فضای  با 
تقریبـا  و  سـالن   10 در  مترمربع 
و  داخلی  غرفــه دار  شـرکت   400
تعداد  نمود.  کار  به  شروع  خارجی 
بازدیدکنندگان 116.815 نفر برآورد 
رسمی  آمار  طبق  است.  گردیده 
میزان  نمایشگاه،  این  برگزارکننده 
رضایت غرفه داران و بازدیدکنندگان 
می تواند  و  است  توجه  قابل  بسیار 
تأییدی بر برگزاری موفق این رویداد 

تلقی گردد.
شرکت های مهم صنعت ماشین آالت 
 SYSTEM CERAMIC جمله  از 
  ،SITI B&T ،KEDA ،SMAC

حضور چشمگیر داشتند. همچنین 
شرکت های مهمی در زمینه تولیدات 
 FERRO ماننــد  لعــاب  و  رنـگ 
  ،ESMALGLASS ،NGY COLOUR

بسیار پرقدرت ظاهر شدند. در بخش 
معرفی  به  نمایشگاه  این  از  دیگری 
محصوالت نهایی کاشی و سرامیک 
اختصـاص یـافت کـه کارخانجـات 
مختلفی از چین و سراسر جهان با هم 
به رقابت پرداختند و هر کدام محصول 
جدید و نوآوری در استفاده از کاشی 
و سرامیک را رونمایی کردند. به غیر 
از استفاده سنتی این محصوالت در 
فضای کف و دیوار، قابلیت استفاده از 
این محصوالت در بخش دکوراتیو و 
فضاهای  و  آشپزخانه ای  کاربردهای 

بیرونی در معرض دید بازدیدکنندگان 
قرار گرفت. 

می توان این نتیجه را گرفت که حتی 
در این شرایط که تمام جهان درگیر 
مبـارزه با ویـروس کرونـا هستنـد، 
تولیدکننـدگان کاشـی و سـرامیک، 
تأمین کنندگان و تمام این زنجیـره 
تأمین به نوآوری خود ادامه می دهند و 
به برنامه ریزی بلندمدت توسعه ای در 

دوران پساکرونا امید بسته اند.

 CEVISAMA 2021 نمایشگاه
بـه دلیـل اوج گیـری مجـدد 
کرونـا، مجددا بـه تعویق افتاد

نـمایشـــگاه  بـرگـــزاری 
 UNICERAMIC2020

کرونـا! ایـام  در  چیـن 
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اخبـار جهـان

طراحی  حوزه  در  جدیدی  رویداد 
سرامیک و چشم انداز آینده آن، از 22 
 Tecnografica سپتامبر در نمایشگاه

در Castellarano آغاز شد!
چشم اندازي  و   Guarda Avanti«
رویداد جدیدي است  نام  آینده«  از 
 Tecnografica که قرار است توسط
در 22 سپتامبر در نمایشگاه معروف 
 Castellarano( شرکت سرامیک در

Reggio Emilia) آغاز شد.

این رویداد حاصل ساعت ها تأمل بوده 
چرا که پس از دوره اي بحـران آلود، 

اولین گام به سوی بازگشت به حالت 
همان طور  مي شود.  محسوب  عادي 
شعارهای  معروف ترین  از  یکی  که 
 Guarda ،می گوید Tecnografica

را  Avanti قصد دارد فعالیت هایش 

بر مبناي اهداف اصلي شرکت یعني 
نـوآوری و آینـده نگري پایـه گذاري 

نماید.
به این منظور، این شرکت تالش های 
تحقیقاتی خود را افزایش داده است 
تا بتواند با موفقیت جوابگوي نیازهاي 
در  جدید  روندهاي  اساس  بر  بازار 
آینده باشد و انتظارات بازار جهانی را 
 Tecnografica برآورده کند. جلسات
همیشه فرصتی برای بحث در مورد 

روندهای جدید از نظر سبک، رنگ و 
سطوح طبیعی برای کاشی و سرامیک 

فراهم می کند.
Guarda Avanti جدیدترین ایده ها 

و  طراحی  دنیای  از  را  بینش ها  و 

سرامیک به عنوان ویترین جدیدترین 
گـرد   Tecnografica نـوآوری های 
نسخه های  همچنیـن  و  آورده  هم 
پیشرفته اي از طراحي سطوح کالسیک 

را ارائه خواهد کرد.

 Tecnografica2020 نشست
"Guarda Avanti"

 2020 سال  نخست  نیمه  نتایج 
فقـط   RAK Ceramics شــرکت 
همه گیری  تأثیـر  تحـت  حـدی  تا 
COVID-19 قـرار گرفتنــد. غـول 

سرامیکی مستقر در امارات متحده 
در  کارخانه   20 از  بیش  که  عربی 
امارات متحده عربی، هند و بنگالدش 
دارد، جایی که ساالنه بیش از 100 
میلیون متر مربع کاشی، 5 میلیون 
قطعه چینی بهداشتی و 24 میلیون 
چینی مظروف تولید می کند، شاهد 

بود که فروش شرکت مادر در سه ماهه 
نخست سال اساساً ثابت باقی ماند؛ 
اما از اواخر ماه مارس تا کنون مجبور 
کارخانه های  تعطیلی  با  است  شده 
مدِت  طوالنی  قرنطینه  و  تولیدی 
تحمیل شده از سوی دولت های محلی 
در هند و بنگالدش و همچنین بسته 
شدن مرزهای بین کشورها در منطقه 
 )GCC( شورای همکاری خلیج فارس

کنار بیاید.
 RAK عبـداهلل َمسـعد مدیــرعـامل
Ceramics اقرار می کند: »اگر بگوییم 

که نیمه نخست 2020 یک محیط 
چالش برانگیز بوده است، حق مطلب 

را کامل ادا نخواهیم کرد. عملکرد سه 
ماهه دوم ما به ویژه در ماه مه به طور 
قابل مالحظه ای متأثر از همه گیری 
راهبردی  بازارهای  در   COVID-19

مانند هند، بنگالدش و منطقه خلیج 
فارس بود. با وجود این، ما همزمان 
مجدد  شروع  و  مرزها  بازگشایی  با 
مشاهده  را  بهبود  عالئم  اقتصادها، 

کرده ایم.
 Rak ،در حرکت به سوی پایان سال
بـر اجــرای  Ceramics هم چنـان 

یک کسب و کار کارآمد و سودآور، 
امارات  در  خود  رشد  از  محافظت 
متحده عربی، هند و بنگالدش و به 

پیش بردِن برنامه های رشد خود در 
است.  متمرکز  سعودی  عربستان 
تنوع  دنبال  به  گروه  این  همچنین 
در  سودآوری  بهبود  و  بخشیدن 
بازارهای اصلی صادراتی خواهد بود 
و نیز بر انجام اقداماتی برای محدود 
تأثیر COVID-19 در کسب  کردن 
و کار چینی مظروف خود که شدیداً 
هتل داری  و  هواپیمایی  خطوط  به 

بستگی دارد، متمرکز شده است. 

اطمینان از بهبود وضعیت پس از
RAK Ceramics همه گیری در

آنـالیــن
بخـوانیــد
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 Civita شـرکت جـوان مستقـر در
 GA2000 ُربات  یک   Castellana

جدید را بر روی خط لعاب زنی کاماًل 
خودکار SACMI خود نصب کرده است.
 Ceramica Alice تولیدکننده جوان

Civita در  بهداشتی مستقر   چینی 
 Castellana با راه انـدازی موفقیت آمیـز

در   GA2000 جدیـد  ربـات  یک 
خط لعاب زنی کاماًل خودکار خود که 
توسط SACMI تدارک دیده شد، در 
حال ادامه توسعه و بهبود بهره وری 

فرآیند خود است.
هـدف از ایـن ســرمایه گذاری کـه 
راه انـدازی نخستین خط انتقـال بـا 
ربات SACMI را نیز در بر می گیرد، 

کیفیت  از  سطح  باالترین  تضمین 
در تولیـد سرویس های بهداشتی و 
 designer( طراح  توالت  کاسه های 
برای  ایتالیا  ساخت   )washbasins

مشتریان خود است.
ربــات GA2000 کــه در سـراسر 
جهان به عنوان یک معیار در زمینه 
لعاب زنی با ربات شناخته شده است، 
این امکان را فراهم می آورد تا بتوان 
دستورالعمل های لعاب زنی را به صورت 
آفالین برنامه ریزی کرد و به موجب آن 
توسعه محصول جدید و زمان عرضه به 

بازار را سرعت می بخشد.
ربات آخرین نسل، قلب خط لعاب زنی 
تشکیل می دهد  را   SACMI جدید 
شده  نصب  بازرسی  اتاقک  دو  که 
در پیش از سلول، چرخ فلک چهار 
وضعیتی برای لعاب زنی، یک دستگاه 
سامانه های  همه  و  پایه  تمیزکننده 
را شامل می شود  جابجایی خودکار 

ناحیه  از  کاشی ها  انتقال  امکان  که 
بازرسی به ناحیه بارگیری واگن کوره 
خودکارسـازی  می آورد.  فـراهم  را 
از  )اتـوماسیون( کامِل هــر مرحله 
فرآیند تولید، عملیات دستی را حذف 
می کند؛ در نتیجه کار اپراتورها را ساده 
می سازد و امکان واگذار کردن وظایف 

تخصصی تر به  آن ها را فراهم می آورد.
محیطی،  زیست  پایداری  مورد  در 
ربات GA2000 مجهز به یک سامانه 

کنترل جرم برای پایِش مقدار لعاب 
رها شده و همچنین یک سامانه فیلتر 
خشک است که امکان بازیافت لعاب 
نتیجه  در  فراهم می کند؛  را  اضافی 
ضایعات و هزینه های زیست محیطی 
را  فرآیندی  پساب  دفع  با  مرتبط 
کاهش می دهد. عملیات پاشش لعاب 
 SACMI سوزن  فاقد  اسپری گان  با 
با کارایی باال و تعمیـر و   GDA80

نگهداری صفر انجام می شوند.

هـدف   Ceramica Alice

بـا بـاال  بـر کیفیـت  را  خـود 
SACMI-Gaiotto فنـاوری

قرار می دهـد

اخبـار جهـان

در ماه سپتامبر، تولیدکننده لعاب 
و رنگ ایتالیایی یک نمایشگاه زیبا 
و بزرگ در سایت اندونزیایی خود 
افتتاح کرد و یک گالری سه بعدی 
 Ubersetto مجازی از نمایشــگاه

خــود راه اندازی کرد.
رنگ  و  لعاب  مشهور  تولیدکننده 
ایتالیایی Sicer به پروژه های توسعه 
باالیی  سرعت  با  خود  بازسازی  و 
وضعیت  علی رغم  می دهد.  ادامه 
اقتصـادی چالش برانگیـز، در مــاه 
سپتامبر این شرکت، توسعه سایت 
خود در اندونزی را با گشایش دفاتر 
جدید و همچنین نمایشگاهي بزرگ 
به مساحت 300 مترمربع به پایان 

رساند.

فلسـفه  با  مطابق  جدیــد  مکان 
طـراحی همیشگي نمایشـگاه هـای 
Sicer ساخته شده است و میزبان 

است  اسلب هایي  و  سرامیکی  مواد 
و  داخـلی  مشتریـان  توسـط  کـه 
یکی  است،  شده  تولید  بین المللی 
تمرکز  پروژه  این  اصلی  اهداف  از 
بر مشتریان است، زیرا آنها هم در 
اینجا و هم در سایر نقاط جهان سهم 
مهمی در توزیع محصوالت کمپاني 

Sicer دارند.

تمرکز بر مشتری مداری با تکیه بر 
مجازی،  بعدی  سه  گالری  مفهوم 
تجربه ای همه جانبـه را در اختیار 
مخاطبین قرار داده است. این تور 
امکان  بازدیدکننـدگان  به  مجازي 
می دهــد،  گشـت و گــذاري 360 
درجـه ای را در نمایشگاه ایتالیا در 
 Fiorano( اوبرستو  در   Sicer مقر 
Modenese( داشـته باشند. ایـن 

تور مجازی تعاملي بي نظیر را ارائه 
حین  در  بازدیدکنندگان  می دهد: 
گشت و گذار در نمایشگاه، می توانند 
و  کرده  بزرگنمایی  را  محصـوالت 
ویژگی های سطح آنها را نظاره کنند 
و همچنین برای مشاهده اطالعات 
دقیق محصول و مشاهده فیلم هایی 
که نشان دهنده کاربردهای مختلف 
پیوندها  روی  است،  استفاده  مورد 
ارتباطی  ابزار  این  کنند.  کلیک 

نوآورانـه توسط فنـاوری دیجیتـال 
ایجاد شـده  و همچنین برای غلبـه 
تعامل  و  سـفر  محدودیت های  بـر 
فیـزیکی با مشتریـان بـه واسـطه 
مشکالت ناشی از بیماری همه گیر 

COVID-19 ساخته شده است.

راه اندازی گالری سه بعدی مجازی 
توسـط Sicer به دنبال توسعه 

کارخانـه در اندونزی!
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پیش از این ICC حدود پنجاه سالن 
نمایش )showroom( در شهرهای 
و  است  کرده  ایجاد  چین  بزرگ 
انتظار می رود تا مارس 2021، 100 

فروشگاه داشته باشد.
ABK که برندی از گروه ABK و یکی 

از 10 بازیگر برتر در صنعت سرامیک 
ایتالیا است، یک توافق نامه همکاری 
 Interceramic(و   ICC راهبردی با
در چین( در مورد توزیع انحصاری 
به  چین  بازار  در  خود  محصوالت 
امضاء رسانده است. ICC که شرکت 
مورد تبعیت شرکت آمریکای شمالی 
Interceramic است که از 2010 تا 

کنون در چین فعالیت می کند، یک 
مفهوم طراحی نوآورانه و راهبردهای 
بازاریابی پیشرفته را ارائه می دهد که 
توزیع کاشی ها و اسلب های بزرگ را 

در این کشور متحول کرده است.
اوایل  تا توزیع در  بود  در اصل قرار 
2020 آغاز شود اما با محدودیت های 
این  با  افتاد.  تأخیر  به   COVID-19

فرصتی  تأخیر،  با  کار  به  آغاز  حال 
 26 آماده سـازی  تکمیل  بــرای  را 
داد  دست  به  نخست   showroom

که از هم اکنون برای عموم باز هستند؛ 
در حالی که showroom 24 دیگر در 
طول مدت تابستان تکمیل شدند. تا 
پایان سه ماهه نخست 2021 انتظار 
می رود که ICC در مجموع به 100 
فروشگاه واقع در بزرگ ترین شهرهای 

چین برسد.
Alessandro Fabbri مدیر فروش و 

بازاریابی گروه ABK توضیح می دهد: 
شایسته  شریک  یک  ما   ICC »در 
و  یافته ایم که مترصد درخواست ها 
نیازهای معماران و طراحان داخلی 
فلسفه  با  منطبق  کامالً  و  است 
سازمانی ماست. ABK از زمانی که 
پایه گذاری شد، بر توسعه محصوالت 

با کیفیت باال و پیشرفته متمرکز شده 
است که از نظر زیبایی شناسی جذاب 
و از لحاظ فناورانه ای نوآورانه باشند. 
ما  خستگی ناپذیر  تعهد  نتیجه  این 
به نوآوری فناورانه ای و توانایی ما در 

ارائه حساسیت و توجه مان به دنیای 
معماری برای طراحی و دکوراسیون 
افزوده  ارزش  همچنین  و  داخلی 
 )Made in Italy( ایتـالیا  ساخت 

است.«

ABK بـرای توزیـع انحصاری 

را   Interceramic در چیـن 
انتخـاب می کند

اخبـار جهـان

شش شرکت سرامیکی پیشرو برزیلی 
تعداد چاپگرهای Creadigit را در 
خود  دیجیتالی  تزئین  واحدهای 

افزایش داده اند.
Creadigit با حضور در کمپانی های 

 Biancogrês، Carmelo Fior

 Delta Porcelanato، Fragnani

Incopisos و Majopar همچنان در 

بین تولیدکنندگان کاشی برزیل بسیار 
موفق و پر طرفدار است و همه آن ها 
تصمیم گرفته اند تا استفاده از فناوری 
 System نوآورانه  دیجیتال  چاپ 
Ceramics را در بخش های تزئین 

خود گسترش دهند.
تولیــدکننـدگان کاشـی آمریـکای 

 Fiorano التین، شرکت مستقر در
شریک  عنوان  به  را   Modenese

ایده آل خود می بینند که قادر است نه 
تنها راه حل های فرآیندی پیشرفته، 
بلکه سطح باالیی از پشتیبانی فنی 
 System Brasil را از طریق شعبه
 Rio ارائه دهد که به مدت 25 سال در

Claro حضور داشته است.

سفارشات ارسال شده به بازار برزیل 
که  می دهد  نشان   2020 سال  در 
گذره  تک  دیجیتال  چاپ  سامانه 
 System Ceramics افشان جوهر 
معیاری برای تزئین کاشی سرامیکی 
در نظر گرفته شده است که ارزش 
افزوده متمایزی به محصوالت نهایی 

می بخشد.
در حالـی کـه در گذشته شرکت هـا 
تصمیم داشتند تـا در یک فناوری 
آن  عملکــرد  اســاس  بـر  خـاص 

سـرمایه گذاری کننـد، بـازار امـروز 
نیازمنـد راه حل های همه جانبـه با 
فرآیندهای پیشرفته و سخت افزار و 
نرم افزاری است که به طور فزاینده به 
هم پیوسته هستند تا بتوانند سطح 
باالیی از خودکارسازی )اتوماسیون( 
صنعتی و حداکثر انعطاف پذیری و 

سفارشی سازی را تضمین نمایند.
 سـامانه Creadigit بـه لطف ایـن
 System Ceramics قابلیت، شرکت
پیشرو  فناوری  به عنوان شریک  را 
بین المللی برای بخش چاپ تزئینی 

تثبیت کرده است.

System Ceramics  بــا   

Creadigit در برزیـل موفق 
است
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World production and consumption of 
ceramic tiles

تولیـد و مصـرف جهـانی کاشی و سـرامیک

The eighth edition of the publication “World production and consumption of ceramic tiles” produced by MECS / Acimac Re-
search Department is due to be released in October. 
Consisting of 260 pages of charts, tables and commentary, it provides detailed analysis of the ten-year trends up to 2019 in 
terms of industry, markets, per capita consumption and export flows in geographical macro-regions and in the 76 largest tile 
producer, consumer, exporter and importer countries. 
Here we present a preview of the most significant figures. 
Given the exceptional nature of 2020, a year in which practically all players in the global ceramic industry were impacted by 
the Covid-19 health crisis, at the end of this article we provide tentative year-end forecasts.

Luca Baraldi - MECS / Centro Studi Acimac (studi@acimac.it)

هشتمین نسخه از نشریه »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک« توسط 
بخش تحقیقات MECS /Acimac قرار است در ماه اکتبر منتشر شود.

متشکل از 260 صفحه نمودار، جدول و تفسیر، تجزیه و تحلیل دقیق روند 
ده ساله تا سال 2019 در حوزه صنعت، بازار، سرانه مصرف و جریان صادرات 
ارائه می دهد،  کاشی  بزرگ  تولیدکننده  و 76  مناطق کالن جغرافیایی  در 

کشورهای مصرف کننده، صادرکننده و واردکننده.
در اینجا ما پیش نمایشی از مهم ترین ارقام و اطالعات را ارائه می دهیم. با 
توجه به ماهیت استثنایی سال 2020، سالی که عماًل همه بازیگران در صنعت 
سرامیک جهانی تحت تأثیر بحران سالمت Covid-19 قرار گرفتند و باالخره 

در پایان این مقاله پیش بینی هایی بر اساس اطالعات دریافتی از شرکت ها تا 
تاریخ تهیه گزارش را تا پایان سال را ارائه می دهیم.

1( در سال 2018، شاهد اولین کاهش تولید و مصرف جهانی کاشی سرامیک 
بودیم، این روند منفی تا سال 2019 ادامه داشت. در مقابل، جریان واردات و 

صادرات تنها با 1 % رشد در قلمرو مثبت باقی ماند.

2( در سال 2019، تولید کاشی در جهان به 12673 میلیون مترمربع کاهش 
یافت، که 3.7 درصد کمتر از 13157 میلیون مترمربعی بود که در سال 2018 

مناطق تولید کننده جهان

2019مناطق
)sq.mt Mill(

% از تولید 
جهانی

% تغییرات 
19/18

%2.8-%10.3 1.304 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%7.8-%4.5 570 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا 
%4.9-%2.6 330 )شامل مکزیک(

%2.2%9.3 1.173 مرکز- جنوب آمریکا
%5.0-%67.3 8.532 آسیا

%5.7%6.0 759 آفریقا
%0.0%0.0 5 اقیانوسیه

%3.7-%100.0 12.673 مجموع

 مناطق مصرف کننده جهان

2019مناطق
)sq.mt Mill(

% از مصرف 
جهانی

% تغییرات 
19/18

%1.2%8.3 1.021 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%10.1-%4.1 506 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا 
%3.7-%4.4 544 )شامل مکزیک(

%0.7%10.2 1.257 مرکز- جنوب آمریکا
%6.3-%64.6 7.995 آسیا

%7.2%8.1 1.002 آفریقا
%7.4-%0.4 50 اقیانوسیه

%4.1-%100.0 12.375 مجموع
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اقـتـصـــاد

رقم خورد. درست مثل سال قبل، تولید در آسیا 5 درصد دیگر کاهش یافت، 
از 8،980 میلیون مترمربع به 8532 میلیون مترمربع کاهش یافت و معادل 
3.67 % از تولید جهانی را از آن خود نمود. این سقوط حاصل کاهش شدید 
 حجم تولید در چین بود. در قاره اروپا در مجموع 1874 میلیون مترمربع 
)14.8 % از تولید جهانی( کاشی تولید شده است. میزان تولید هم در اتحادیه 
اروپا )1،304 میلیون مترمربع، 2.8- %( و هم درخارج از اتحادیه اروپا )570 
میلیون مترمربع، 7.8- %( کاهش یافت. میزان تولید در قاره آمریکا 1503 
میلیون مترمربع ثابت باقی مانده است، این ثبات به دلیل جبران کاهش در 
آمریکای شمالی 4.9- %، 330 میلیون مترمربع( دراثر افزایش در آمریکای 
مرکزی و جنوبی 2.2+ %، 1،173 میلیون مترمربع( است. رشد در آفریقا، جایی 
که تولید در سال 2019 حدود 759 میلیون مترمربع )5.7+ %( تخمین زده 
شد، ادامه یافت. عالوه بر مصر، که با تولید 300 میلیون مترمربع پیشرو در قاره 
باقی مانده است و نیجریه که به تولید 115 میلیون مترمربع رسیده است، رشد 
تولید در جنوب صحرای آفریقا )سنگال، آنگوال، زامبیا، زیمبابوه، کنیا،اوگاندا، 
اتیوپی، سودان، غنا و تانزانیا( که عمدتا توسط سرمایه گذاری های چینی ادامه 
دارد و از سال 2015 به بعد تولید بین 10 تا 40 میلیون مترمربع را رقم زده 

است.

3( در سال 2019، مصرف کاشی در جهان از 12902 به 12375 میلیون 
مترمربع )4.1- %( کاهش یافت که تقریباً 500 میلیون مترمربع کاهش یافته 
است. بیشترین انقباض در آسیا بود، جایی که تقاضا به 7995 میلیون مترمربع 
)6.3- %( کاهش یافت، معادل 64.6 % از مصرف جهانی. در مورد اروپا، میزان 
اروپا رشد کرد )از 1009 به 1021 میلیون  اتحادیه  مصرف در کشورهای 
مترمربع، 1.2+ %( اما در اروپا غیر اتحادیه اروپا 10 درصد کاهش یافت )از 

563 به 506 میلیون مترمربع(. میزان مصرف در قاره آمریکا تقریباً با ثبات 
بود با حجم 1257 میلیون مترمربع )0.7+ %( در آمریکای مرکزی و جنوبی 
و 544 میلیون مترمربع )3.7- %( در آمریکای شمالی. تقاضا در آفریقا به 
شدت افزایش یافت و به 1،002 میلیون مترمربع )7.2+ %( رسید و همچنان از 

ظرفیت تولید قاره فراتر رفت. 

4( در سال 2019، صادرات جهان فقط 31 میلیون مترمربع در مقایسه با سال 
2018 رشد کرد و به 2،837 میلیون مترمربع )1.1+ %( رسید. این رشد اندک 
حاصل انقباض صادرات چین )75 میلیون مترمربع کاهش( و رشد تقریبی 
سایر کشورهای عمده صادر کننده، به ویژه هند )افزایش 86 میلیون مترمربع( 
بود.صادرات به مناطق کالن از آسیا به 1444 میلیون مترمربع )1.5 %( افزایش 
یافت و معادل معادل 51 % از صادرات جهان را به خود اختصاص داد. صادرات 
از اتحادیه اروپا، 920 میلیون مترمربع )0.3+ %( برآورد گردید و در مقایسه 
با سال گذشته ثابت باقی ماند و در عین حال یک سوم از صادرات کل جهان 
را در برگرفت،صادرات از کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا نیز به وفور 
انجام شد )8 درصد افزایش از 175 به 189 میلیون مترمربع(. در قاره آمریکا، 
میزان حجم صادرات از آمریکای جنوبی و مرکزی )148 میلیون مترمربع( 
بدون تغییر باقی ماند، در حالی که صادرات در منطقه آمریکای شمالی اندکی 
کاهش یافت )از 49 به 45 میلیون مترمربع ؛ 8.2- %(. در آخر، صادرات از آفریقا 

3 میلیون مترمربع کاهش یافت و به 88 میلیون مترمربع رسید.

5( در مورد تمایل به صادرات در قاره های مختلف یا مناطق کالن، اتحادیه اروپا 
با افزایش سهم صادراتی خود از 68.3 % به 70.6 % در بخش تولید همچنان 
منطقه ای است که بیشترین تمرکز را در بازارهای بین المللی دارد. مناطق 

مناطق صادر کننده جهان

2019مناطق
)sq.mt Mill(

% از صادرات 
جهانی

% تغییرات 
19/18

%0.3%32.4 920 اتحادیه اروپا )28(

دیگر کشورهای اروپا 
%8.0%6.7 189 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا 
%8.2-%1.6 45 )شامل مکزیک(

%0.0%5.2 148 مرکز- جنوب آمریکا
%1.5%51.0 1.447 آسیا

%3.3-%3.1 88 آفریقا
%0.0   - اقیانوسیه

%1.1%100.0 2.837 مجموع

روند بین المللی سال 2019 
)بر اساس کل مصرف جهانی(

فروش داخلی
 77.1 %

صـادرات
 22.9 %
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 دیگر در رتبه های پایین تری قرار گرفتند: کشورهای خارج از اتحادیه اروپا 
33 % از حجم تولید خود را صادر کرد ند )در مقایسه با 28 درصد سال قبل(، 
آمریکای شمالی 13.6 %، آمریکای جنوبی 12.6 %، آسیا 17 % و آفریقا 11.6 % را 
به صادرات اختصاص دادند. روند جریانات واردات/صادرات طی سال ها ثابت 
بوده و این تمایل به تولید کاشی در نزدیکی بازارهای صادراتی را نیز تأیید 
می کند. صادرات جهانی شامل 22.4 % تولید و 22.9 % مصرف جهانی بود 
که بیش از نیمی )61.2 %( از صادرات انجام شده، شامل صادرات در همان 
منطقه جغرافیایی نیز تولید شد )به عنوان مثال 76.2 % از صادرات آمریکای 
جنوبی در آمریکای جنوبی باقی مانده است(، 81.8 % از صادرات آمریکای 
شمالی در منطقه NAFTA فروخته شده است و 68.3 % از صادرات آسیا به 
سایر کشورهای آسیایی حمل شده است(. در این میان تنها استثنا، اتحادیه 
اروپا بود که 46 % از صادرات خود را در بازارهای خارج از اتحادیه اروپا به فروش 
رساند. مهر تأییدی بر این تحلیل شباهت میزان سهم تولید و مصرف جهان در 
هر قاره است. به عبارت دیگر، آسیا 67.3 % از تولید و 64.6 % از مصرف جهانی، 
 اروپا )اتحادیه اروپا + غیر اتحادیه اروپا( به ترتیب 14.8 % و 12.4 %، قاره آمریکا 

11.9 % و 14.6 % و آفریقا 6 % و 8 % را به خود اختصاص داده است.

6( چین، بزرگترین تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده کاشی و سرامیک، 
در سال 2019 پس از کاهش 11 درصدی در سال 2018، دومین انقباض 
شدید از نظر تولید و مصرف را تجربه کرد. اگرچه برآورد کّمی صنعت و بازار 
چین همچنان دشوار است، اختالف بین ارقام موجود نشان می دهد که تولید 
چین در سال 2019 به 5187 میلیون مترمربع کاهش یافته است )8.7 % 
کاهش در سال 2018(، معادل 41 % از تولید جهانی، در حالی که مصرف 
داخلی 4،424 میلیون مترمربع )8.6- %( تخمین زده شده است. این مقایسه 
با ظرفیت گزارش شده توسط انجمن کاشی سرامیک چین CBCSA با بیش 
از 10 میلیارد مترمربع ظرفیت نصب شده توسط حدود 1160 شرکت است. 

طبق CBCSA، تولید در سال 2019 معادل 800 میلیون مترمربع کاهش 
یافت و به 8.2 میلیارد مترمربع رسید، بخشی از این امر به دلیل تعطیلی 105 
کارخانه دیگر در چین بود. همان طور که در شماره 43 نشریه گزیده دنیای 
سرامیک گزارش شده است. )»صادرات کاشی چینی در سقوط آزاد«، صفحه 
36(، صادرات چین برای ششمین سال متوالی از 854 میلیون مترمربع به 
779 میلیون مترمربع )8.8- %(، معادل 27.5 % صادرات جهانی کاهش یافته 
است. صادرات چین به آسیا با 39 میلیون مترمربع کاهش به 477.6 میلیون 
مترمربع رسید که بیشتر به دلیل انقباض در سه بازار بزرگ خارجی کاشی 
چینی یعنی فیلیپین، کره جنوبی و اندونزی بود. خسارات وارده ناشی از کاهش 
صادرات در آمریکای التین )75.5 میلیون مترمربع، 3 میلیون مترمربع کمتر 
از سال 2018( و در اقیانوسیه )31.8 میلیون مترمربع، 4 میلیون مترمربع 
کمتر( و همچنین در اتحادیه اروپا که واردات از چین اکنون کمتر از 10 میلیون 
مترمربع )14.6- %( و در بقیه اروپا )10.3 میلیون مترمربع، 3.8- %( به میزان 
پایین تری برآورد گردید. در مقابل، روند نزولی صادرات چین به آفریقا کاهش 

یافت و به میزان120 میلیون مترمربع همانند دو سال گذشته ثابت ماند.

7( در سال 2019، هند به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ کاشی سرامیک 
در جهان، با افزایش تولید از منظر حجم از 1145 میلیون مترمربع به 1،266 
میلیون مترمربع )10.6+ %( موقعیت خود را همانند سال گذشته حفظ کرد. 
این افزایش بیش از آن که ناشی از افزایش شدید صادرات باشد به دلیل افزایش 
مصرف داخلی که فقط با رشد 4 درصدی به 780 میلیون مترمربع رسید نیز 
اتفاق افتاد. رشد 20 درصدی ثبت شده در سال 2018 )274 میلیون مترمربع( 
با افزایش 31.4 % دیگر در سال 2019 به قوت خود باقی ماند )360 میلیون 
مترمربع( و این امر هند را به سومین کشور صادرکننده جهان پس از چین و 

اسپانیا تبدیل کرد. 
از منظر ارزش، صادرات به 1،138 میلیون یورو )32.5+ %(،میانگین قیمت 

کشورهای تولیدکننده برتر

2015کشور
)Sq.m Mill.(

2016
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

2019
)Sq.m Mill.(

%  از تولید جهانی 
در 2019

% تغییرات
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%8.7-%40.9 5.187  5.683  6.400  6.495 5.970چین1
%10.6%10.0 1.266  1.145  1.080  955 850هند2
%4.2%7.2 909  872  867  871 986برزیل3
%7.0-%4.4 560  602  560  485 440ویتنام4
%3.8-%4.0 510  530  530  492 440اسپانیا5
%3.6-%3.2 401  416  422  416 395ایتالیا6
%3.9%3.1 398  383  373  340 300ایران7
%9.4-%2.7 347  383  307  360 370اندونزی8
%0.0%2.4 300  300  300  250 230مصر9
%11.6-%2.3 296  335  355  330 320ترکیه10

%4.5-%80.3 10.174  10.649  11.194  10.994 10.301مجموع
%3.7-%100.0 12.673  13.157  13.627  13.322 12.530مجموع جهانی
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اقـتـصـــاد

فروشی معادل 3.2 € بر مترمربع رسید که همچنان یکی از پایین ترین ارقام در 
بین کشورهای عمده صادرکننده است. عربستان سعودی با مالکیت 20.3 % سهم 
از کل صادرات و افزایش فروش از 56 میلیون مترمربع به 73 میلیون مترمربع 

)29.6+ %( به عنوان بزرگترین بازار صادراتی هند موقعیت خود را حفظ کرد.
الزم به ذکر است که از سال 2020، تعرفه واردات کاشی های هند به کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس باالخره الزم االجرا شد، بنابراین کاهش در سال 
جاری بیش از حد محتمل است. هند همچنین شاهد رشد شدید صادرات به 
مکزیک )26+ % تا 19 میلیون مترمربع( و به دنبال آن امارات متحده عربی 
)19 میلیون مترمربع ؛ 6.4+ %(، عراق )18.2 میلیون مترمربع ؛ 3.7+ %(، نپال 
)18 میلیون مترمربع، 21.5 %( بود و اندونزی که فعالیت فروش آنها فقط در 
سال 2018 آغاز شده اما در سال 2019 به 17.7 میلیون مترمربع رسیده 
است که تقریباً 816 درصد افزایش را رقم زد. رشد سریع مشابهی در ایاالت 
متحده آمریکا نیز مشاهده شد، جایی که فقط در یک سال صادرات از 9 میلیون 

مترمربع فراتر رفت )+%383در سال 2018(.
به طور کلی، قاره آسیا 66 درصد از صادرات هند را به سوی خود جذب کرد، 
)237 میلیون مترمربع ؛ 27+ %(، آفریقا 13 % )47 میلیون مترمربع ؛ 20+ %(، 
اروپا  ؛ 66+ %(،  میلیون مترمربع   NAFTA( % 8.2 )29( آمریکای شمالی
)اتحادیه اروپا + خارج از اتحادیه اروپا( 8.7 % )31.1 میلیون مترمربع ؛ 57+ %( و 

آمریکای جنوبی 3.6 % )13 میلیون مترمربع ؛ 29+ %(. 

افزایش 4  با  در سال 2019  بزرگ جهان،  تولیدکننده  برزیل، سومین   )8
درصدی در حوزه تولید روبرو شد )909میلیون مترمربع(، تقاضای داخلی 
در این کشور 802 میلیون مترمربع )3.5+ %( برآورد گردید. صادرات،102 
میلیون مترمربع و به صورت ثابت باقی ماند، بازارهای آمریکای التین و ایاالت 
متحده آمریکا به طور تقریبی کل بازار صادراتی برزیل را از آن خود نمودند و 
در سال 2019 با 20 میلیون مترمربع به بزرگترین بازار صادراتی کاشی برزیل 

تبدیل شدند )26.4 % بیشتر از 2018(.

9( در سال 2019، اسپانیا موقعیت خود را به عنوان دومین صادرکننده بزرگ 
جهان حفظ کرد، اگرچه صادرات از منظر حجم، 415 میلیون مترمربع و بدون 
تغییر رقم خورد )0.2+ % در سال 2018( گردش مالی حاصل از صادرات اما به 
لطف افزایش متوسط قیمت فروش به 6.8 € بر مترمربع، 2،822 میلیون یورو 
)3.4+ %( افزایش یافت. طبق ارقام منتشر شده توسط Ascer، تولید به 510 
میلیون مترمربع )3.8- %( کاهش یافت، با این حال اسپانیا جایگاه پنجم خود 
فروش  کرد.  حفظ  همچنان  جهان  تولیدکننده  کشورهای  رتبه بندی  در  را 
داخلی در سال 2019 بهبود یافت و به 142 میلیون مترمربع )5.2+ %( رسید 
و فروش کلی را به 557 میلیون مترمربع رساند. فرانسه از لحاظ حجم )14.1 
به عنوان  یورو، 8 %+(  ارزش )6/321 میلیون  میلیون مترمربع، 0.2- %( و 
برترین مقصد صادراتی اسپانیا موقعیت خود را حفظ کرد و پس از آن ایاالت 
 متحده با 36.9 میلیون مترمربع )11+ %( از لحاظ ارزش 304.6 میلیون یورو

)17.4+ %(، مراکش )24.3 میلیون مترمربع، 18.6+ %( و انگلیس )23.9 میلیون 
مترمربع، 15.9+ %( در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. میزان صادرات به رژیم 
صهیونیستی ثابت باقی ماند )17.8 میلیون مترمربع(، در حالی که فروش در 
ایتالیا )13.2 میلیون مترمربع ؛ 9.5- %( و حتی با شدت بیشتری در عربستان 
سعودی )11.7 میلیون مترمربع ؛ 17- %( همچنان رو به کاهش گذاشت. بر 
اساس تفکیک مقاصد صادراتی اسپانیا بر اساس حجم، در سال 2019، اروپا با 
42 % )از لحاظ ارزش 49.5 %( در وهله اول، خاورمیانه و آسیا با 20.3 % )از لحاظ 
ارزش 17.8 %(، آفریقا با 18.3 % )11.9 % از لحاظ ارزش( و قاره آمریکا با 18 

درصد )از لحاظ ارزش 19.7 %( به شرح مذکور طبقه بندی شدند.

10( در سال 2019، ایتالیا دومین انقباض از لحاظ حجم تولید را تجربه کرد 
 که طی این روند کاهشی، حجم تولید به 401 میلیون مترمربع کاهش یافت 

کشورهای مصرف کننده برتر

2015کشور
)Sq.m Mill.(

2016
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

2019
)Sq.m Mill.(

%  از مصرف جهانی 
در 2018

% تغییرات
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%8.6-%35.7 4.424  4.840  5.498  5.475 4.885چین1
%3.5%6.5 802  775  765  789 927هند2
%4.0%6.3 780  750  760  785 763برزیل3
%13.8-%3.8 467  542  580  412 400ویتنام4
%8.2-%3.3 413  450  336  369 357اندونزی5
%5.5-%2.2 273  289  284  274 254ایاالت متحده آمریکا6
%1.3%1.9 239  236  252  215 190مصر7
%0.8%1.9 238  236  242  235 218مکزیک8
%4.3-%1.6 200  209  194  174 192روسیه9
%16.7-%1.6 200  240  170  169 190ایران10

%6.2-%64.9 8.036  8.567  9.081  8.897 8.376مجموع
%4.1-%100.0 12.375  12.902  13.340  13.069 12.378مجموع جهانی
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)3.6- %(. با این حال، کل فروش با روندی نسبتاً ثابت، 407 میلیون مترمربع 
)0.8- %( درسال2018 رقم زده شد و درآمد کل آن به 5.34 میلیارد یورو 
)0.7- %( رسید. فروش داخلی به 83.5 میلیون مترمربع )1.3+ %( رسید، با 
ارزش 832 میلیون یورو و قیمت متوسط 9.96 € بر مترمربع مطابقت داشت. 
در صورتی که واردات نیز در این ارقام گنجانده شود رقمی معادل 102 میلیون 

مترمربع به عنوان مصرف داخلی برآورد می گردد.
ایتالیا به عنوان چهارمین صادرکننده بزرگ جهان به دلیل کاهش شدید تقاضا 
در بازارهای خارجی به شدت آسیب دید. حجم صادرات به 323.4 میلیون 
مترمربع )1.3- %( کاهش یافت و گردش مالی به میزان 4509 میلیون یورو 
)0.8- %( حاصل شد، در حالی که قیمت متوسط به ازای هر مترمربع 13.94 
یورو برآورد گردید که همانند سال گذشته ثابت بود. صنعت کاشی سرامیک 
ایتالیا با فروشی معادل 221 میلیون مترمربع، شامل 70 % از صادرات از لحاظ 
حجم، توانست موقعیت خود را همچنان در بازارهای اروپا حفظ کند، از این 
میزان 200 میلیون مترمربع کاشی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شد 

که در مقایسه با سال گذشته 2 % افزایش یافت. 
: 7.3- % در آمریکای  یافت  اما در سایر مناطق جغرافیایی کاهش  فروش 
 شمالی )42.3 میلیون مترمربع(، 4.8- % درصد در آسیا )32 میلیون مترمربع(،

بازارهای  بزرگترین  رتبه بندی  مترمربع(.  میلیون   12( آفریقا  در   %  -3.8
صادراتی ایتالیا دست نخورده باقی ماند. آلمان با 54.5 میلیون مترمربع )1.1 %( 
مجدداً بزرگترین بازار صادراتی ایتالیا بود و پس از آن فرانسه )46.9 میلیون 
مترمربع ؛ 5.9+ %(، ایاالت متحده آمریکا )32.9 میلیون مترمربع ؛ 4.8- %(، 
اتریش، انگلیس، بلژیک، سوئیس و هلند در رتبه های بعدی مقصد صادراتی 

این کشور قرار گرفتند. 
 

11( دو غول آسیایی، چین و هند و دو تولیدکننده بزرگ اروپایی، اسپانیا و 

ایتالیا، در مجموع 66.2 درصد از صادرات جهانی را در سال گذشته از آن خود 
نمودند. وقتی 6 کشور صادرکننده عمده دیگر را نیز در نظر بگیریم، این رقم به 
85.2 درصد می رسد. ایتالیا و اسپانیا با 80.5 % و 81.4 % تولید بیشترین سهم 
صادرات را از آن خود نمودند. سپس امارات متحده عربی 55 %، ایران، ترکیه و 
لهستان 39 الی 40 %، هندوستان 28.4 % و چین 15 % از صادرات کل جهان 
را از آن خود نمودند. عمده دلیل رهبری بازار توسط ایتالیا اما میزان قیمت به 
ازای هر مترمربع بود که در ایتالیا رقمی معادل 13.9 یورو تخمین زده شد. در 
اسپانیا 6.8 یورو، در لهستان 6.3 یورو و در مابقی کشورها قیمت کاشی به ازای 

هر مترمربع 5 یورو تخمین زده شد. 

12( ایـران در خاورمیانه، ویتنـام و اندونزی همچنان بزرگترین کشـورهای 
تولیدکننده و مصرف کننده در شرق دور هستند. هر سه کشور در سال 2019 
افت قابل توجهی در مصرف داخلی را ثبت کردند )14- % در ویتنام، 8- % 

درصد در اندونزی و 17- % درصد در ایران(. 
انعکاس افت مذکور موجب کاهش تولید در ویتنام )560 میلیون مترمربع، 
7- %، در مقایسه با ظرفیت 755 میلیون مترمربع در سال( و اندونزی )347 
میلیون مترمربع، 9.4- %( گردید، این در حالی ست که ایران رشدی معادل 4 % 
)398 میلیون مترمربع( که در اثر بهبود صادرات حاصل شده بود را تجربه کرد. 

)162 میلیون مترمربع، 7.3+ %(. 

13( در سال 2019، ترکیه به کاهش شدید تقاضای داخلی )با کاهش 21.6 % 
به 185 میلیون مترمربع( با کاهش تولید به 296 میلیون مترمربع )11.6- %( 
و افزایش بیشتر صادرات پاسخ داد. فروش خارجی به 116 میلیون مترمربع 
)15+ %( رسید، که از لحاظ ارزش،594 میلیون یورو )10.9+ %( برآورد گردیده 
است. صادرات ترکیه عمدتا در سه منطقه کالن گسترش یافته است: 49 % 

کشورهای صادرکننده برتر

2016کشور
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

2019
)Sq.m Mill.(

%  از تولید ملی 
در 2019

%  از صادرات 
جهانی در 2019

% تغییرات 
19/18

ارزش 2019
(million €)

متوسط نرخ صادرات 
(sq.m/€)

 5.0  3.895 %8.8-%27.5%15.0 779  854  908  1.025 چین1
 6.8  2.822 %0.2%14.6%81.4 415  414  407  395 اسپانیا2
 3.2  1.138 %31.4%12.7%28.4 360  274  228  186 هند3
 14.0  4.509 %1.5-%11.4%80.5 323  328  338  332 ایتالیا4
 1.2  188 %7.3%5.7%40.7 162  151  148  126 ایران5
 5.1  594 %14.9%4.1%39.2 116  101  93  83 ترکیه6
 3.0  308 %2.0%3.6%11.2 102  100  90  94 برزیل7
 2.2  147 %2.9-%2.3%22.0 66  68  57  41 مصر8
 6.3  313 %16.3%1.8%40.0 50  43  45  46 لهستان9
 .n.a.  n.a %7.1%1.6%54.9 45  42  46  48 امارات متحده عربی10

%1.8%85.2%26.3 2.418  2.375  2.360  2.376 مجموع
%1.1%100.0%22.4 2.837  2.806  2.787  2.820 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac. »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه هشتم 2020
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در اتحادیه اروپا، 22 % در خاورمیانه و آسیا و 19.6 % در منطقه NAFTA، که 
بیشترین درصد افزایش را نشان می دهد، )36+ %(. پس از افزایش 52 درصدی 
نسبت به سال 2018، ایاالت متحده بزرگترین بازار خارجی کاشی های ترکیه 
)17.3 میلیون مترمربع( و پس از آن آلمان )14.3 میلیون مترمربع ؛ 18.6+ %(، 
رژیم صهیونیستی )13 میلیون مترمربع ؛ 3- %(، و انگلیس )11/7 میلیون 
مترمربع ؛ 21 %+( در رده های بعدی قرار گرفتند. عملکرد قوی صادرات ترکیه 
تا سال 2020 ادامه داشت. علیرغم شیوع ویروس کرونا، نیمه اول سال رشد 6.6 
درصدی صادرات از لحاظ حجم )59 میلیون مترمربع( و 9.3 درصدی از لحاظ 

ارزش )344 میلیون دالر آمریکا( را تجربه کرد.

14( در سال 2019، 10 کشور برتر واردکننده در مجموع 1040 میلیون 
مترمربع کاشی وارد کردند که معادل 36.7 درصد از کل جریان واردات / 
صادرات جهانی کاشی را در بر می گیرد و فقط 11 میلیون مترمربع در مقایسه 
با سال قبل افزایش داشته است. به استثنای اندونزی، که فقط 17 % از مصرف 
خود را وارد کرده و تایلند با 32 %، واردات به 10 کشور واردکننده دیگر بیش از 

60 % از مصرف داخلی را تشکیل می دهد.

15( در سال 2019، ایاالت متحده با وجود کاهش 2.4 درصدی، وارداتش به 
204 میلیون مترمربع رسید. در راستای کاهش 5.5 درصدی تقاضای داخلی 
از 289 میلیون مترمربع به 273 میلیون مترمربع، موقعیت خود را به عنوان 
بزرگترین کشور وارد کننده کاشی در جهان حفظ کرد. 74.7 % از تولیدات 
مصرف شده از سهم واردات برداشت شد که برای جبران سقوط تولید داخلی 
 Del Conca USA، Florida Tile، از جمله شرکت های تحت کنترل ایتالیا(
Florim USA، Landmark و Stonepeak( کمی بیشتر از سال قبل بود،این 

میزان با افت 4.6 درصدی به 83 میلیون مترمربع در سال 2019 کاهش 

یافته بود. بیش از 70 درصد واردات کاشی ایاالت متحده از 4 کشور بزرگ 
تولیدکننده کاشی نشأت گرفته است: چین )40.9 میلیون مترمربع ؛ 36.4- %(، 
 اسپانیا )36.9 میلیون مترمربع ؛ 11+ %(، مکزیک )33.5 میلیون مترمربع؛

5+ %( و ایتالیا )32.9 میلیون مترمربع ؛ 4.8+ % (.
در پایان سال 2019، سایر کشورها به غیر از اسپانیا از خروج قریب الوقوع چین 
از بازار ایاالت متحده آمریکا بهره مند شدند: برزیل 26.4 %، ترکیه 52 % و هند 
383 % رشد کرد. از نظر ارزش، ایتالیا با فروش )بر اساس CIF(و 656 میلیون 
دالر، سهم 30 درصدی از ارزش کل واردات )2.2 میلیارد دالر آمریکا( را از آن 

خود نمود. 

پیش بینی های پایان سال 2020
بررسی عملکرد و نتایج احتمالی فعالیت های کشورهای بزرگ تولیدکننده 
کاشی، مشکالت بزرگی را پیش بینی می کند. بنابراین پیش بینی ها همانند هر 

سال از دقت الزم برخوردار نخواهند بود. 
براساس تحلیل های انجام شده می توان تخمین زد که تولید کاشی سرامیک 
درجهان در سال جاری درمقایسه با سال 2019 تقریباً 8.5 % کاهش داشته 

باشد و به 11.6 میلیارد مترمربع برسد.
چین که در نیمه اول سال 2020 میالدی نسبت به نیمه اول سال 2019 
میالدی 5.8 درصد افت تولید را اعالم کرد، انتظار می رود ضررهای ناشی از 
تولیدش در کل سال زیر 10 درصد باشد. ترکیه اما کمی خوش بین تر است 
و با توجه به نتایج خوب صادرات در شش ماه اول سال، حفظ همان حجم 
تولید در سال 2019 را هدف قرار داده است. با این حال سایر کشورهای بزرگ 
تولیدکننده کمی بدبین تر هستند، از جمله برزیل، ویتنام، اسپانیا و مکزیک، 
همگی انتظار دارند که سال 2020 با کاهش تولید ملی بین 10 تا 20 درصد 
برای آنان به پایان برسد.                 ×

کشورهای واردکننده برتر

2015کشور
)Sq.m Mill.(

2016
)Sq.m Mill.(

2017
)Sq.m Mill.(

2018
)Sq.m Mill.(

2019
)Sq.m Mill.(

%  از مصرف ملی 
در 2019

%  از واردات 
جهانی در 2019

% تغییرات
19/18

%2.4-%7.2%74.7 204  209  202  194 179ایاالت متحده آمریکا1
%11.3%4.9%98.6 138  124  129  112 106عراق2
%8.6%4.4%66.3 126  116  131  167 188عربستان سعودی3
%1.8%4.0%89.7 113  111  112  104 99فرانسه4
%3.8%3.9%90.2 110  106  109  115 100آلمان5
%5.5-%3.0%67.2 86  91  82  75 60فیلیپین6
%6.5-%2.5%17.4 72  77  64  57 45اندونزی7
%9.1-%2.5%70.0 70  77  78  75 72کره جنوبی8
%7.0%2.2%32.4 61  57  55  54 56تایلند9
%1.6-%2.1%93.8 60  61  58  57 52رژیم صهیونیستی10

%1.1%36.7%59.6 1.040  1.029  1.020  1.010 957مجموع
%1.1%100.0%22.9 2.837  2.806  2.787  2.820 2.710مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac. »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه هشتم 2020
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The Italian ceramic industry 
weathers the storm

کاهش التهاب در صنعت سرامیک ایتالیـا

The Confindustria Ceramica annual members’ meeting held on 9 June provided an opportunity to take stock of the Italian 
tile industry’s 2019 results and above all to make an initial assessment of the impact of the pandemic in this first part of 2020.
“In two months of lockdown, our sector has lost more than 350 million euros in revenues and has been forced to make ex-
tensive use of the employee furlough scheme, which may well continue at least until Christmas,” began Giovanni Savorani, 
unanimously re-elected chairman of Confindustria Ceramica for the two-year period 2020-2021.

ژوئن   9 تاریخ  در  که   Confindustria Ceramica اعضای  اجالس ساالنه 
برگزار شد، فرصتی را برای ارزیابی نتایج صنعت کاشی ایتالیا در سال 2019 
فراهم کرد و مهمتر از همه هدف از ارزیابی مذکور تأثیر Covid-19 در نیمه 

نخست سال 2020 است. 
جیووانی ساورانی، با اتفاق آرا مجدداً انتخاب شد،وی اذعان داشت »در طی دو 
ماه قرنطینه، بخش کاشی سرامیک بیش از 350 میلیون یورو درآمد خود را 
از دست داده و مجبور به استفاده گسترده از طرح مرخصی اجباری کارکنان 
شده است که حداقل تا کریسمس ادامه خواهد یافت.« وی افزود: »برای شروع 
مجدد اقتصاد و بازگشت به کار، اکنون به سرمایه گذاری، بوروکراسی ساده 
و حمایت مستقیم از مشاغل نیاز داریم.« ساورانی معتقد است که پیش بینی 
سال جاری عماًل غیرممکن است، زیرا بازار داخلی در حال حاضر در حال 

بن بست است و شیوع Covid-19 تقریباً در همه بازارهای خارجی به سرعت 
و با بازه های زمانی مختلف توسعه یافته است، بنابراین تخمین تأثیر آن بر 
صادرات غیرممکن است. آنچه مسلم است این است که مشوق مالیاتی 110 
درصدی برای بهره وری انرژی موجود در مصوبه ای با نام راه اندازی مجدد در 
حال شکل گیری است، که ما منتظر اطالعات بیشتر در مورد آن هستیم، ممکن 
است محرک فوق العاده ای برای بهبود صنعت ساختمان و در نتیجه بخش ما 

باشد.
پس از سال ناامیدکننده 2019، 135 کارخانه تولیدکننده کاشی در ایتالیا 
همچنان کمتر از ظرفیت خود کار می کنند و این احتمال وجود دارد که در 
کمک های  به  کارمندهایشان  اشتغال  عدم  از  جلوگیری  برای  آتی  ماه های 

اجتماعی متوسل شوند. 

نتایج نهایی سال  2019
در سال 2019، گردش مالی کل صنعت سرامیک 
سرویس  کاشی،  تولیدکنندگان  شامل  )که  ایتالیا 
بهداشتی، چینی مظروف، صنعت نسوز و آجر و کاشی 
سقف است( از نظر ارزش )0.7- %( 6.52 میلیارد یورو 
برآورد گردید که  نسبت به سال قبل کامال ثابت بود 
که از این مقدار 4.87 میلیارد یورو حاصل از صادرات 
بود. حدود 80 % از کل گردش مالی توسط صنعت 
کاشی سرامیک ایجاد شد که از 135 شرکت با 224 
کارخانه و 19،318 کارمند تشکیل شده است )374 

نفر کمتر از سال 2018(.
به موازات فروش آن  تولید کاشی  در سال 2019، 

Ilaria Vesentini, MECS (Modena, Italy)

جدول 1 - صنعت کاشی و سرامیک ایتالیا

% تغییرات2016201720182019
2019/18

واحد 2-147145137135شرکت ها
واحد 374-18.95619.51519.69219.318کارمندان

%3.6-415.9422.5415.5400.7تولید )میلیون مترمربع(
%26.6-400.4514.9508.2373.1سرمایه گذاری )میلیون یورو(
%0.8-414.6421.9410.1406.9کل فروش )میلیون مترمربع(

%1.3+82.983.782.483.5فروش داخلی )میلیون مترمربع(
%1.3-331.7338.2327.7323.4صادرات )میلیون مترمربع(

%0.7-5.417.15.546.55.380.95.341.3گردش مالی کل )میلیون یورو(
%0.2-828.8842.4834.0832.0فروش داخلی )میلیون یورو(

%0.8-4.588.34.704.14.546.94.509.3صادرات )میلیون یورو(
Confindustria Ceramica :منبع
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)406.9 میلیون مترمربع، 0.78- %(، 3.6 % کاهش یافته و به 400.7 میلیون 
متر مربع رسید. 

فروش داخلی تقریباً ثابت ماند )83.5 میلیون مترمربع، 1.3+ %( و از لحاظ 
ارزش به 832 میلیون یورو، با متوسط قیمت 9.96 یورو در متر مربع رسید. 
صادرات نیز به لطف قیمت متوسط فروش باالتر m2 13.94/€، تنها اندکی 
کاهش یافت و به 323.4 میلیون مترمربع )1.3- %( معادل ارزش 4.5 میلیارد 

یورو )0.83- %( رسید.
صادرات 84 % از کل گردش مالی بخش کاشی ایتالیا را تشکیل می دهد که در 

مقایسه با رقم  5.34 میلیارد یورو  در سال 2018 )0.73- %( ثابت باقی 
ماند.  ساورانی گفت: »در سال 2019، سرمایه گذاری هایی بالغ بر 373.1 
میلیون یورو )7 % گردش مالی ساالنه( انجام شد که نسبت به سال قبل که 
مشوق های مالیاتی هنوز برقرار بود، یک چهارم کاهش داشت.« وی اذعان 
داشت: »این ارقام نشان دهنده چشم اندازی رضایت بخش در صنعت ایتالیا 

است.« 
در حالی که بازار داخلی در انتظار »نیروی تقویتی« ارائه شده توسط 
فرمان راه اندازی مجدد موسوم به Relaunch و 110 % مشوق مالیاتی برای 
بهره وری انرژی است، بازارهای صادراتی با توجه به داده های اولیه 2020 
تجارت جهانی،  بهبود در فروش کاشی ایتالیا، به ویژه در بازار ایاالت 

متحده، را نوید می دهند. 

تولید بین المللی صنعت کاشی و سرامیک
درکنار نتایج حاصل از 135 شرکت سرامیکی فعال در ایتالیا، باید 16 شرکت 
مستقر در خارج از کشور را نیز کنترل کنیم که توسط 9 گروه ایتالیایی کنترل 
می شوند و عمدتا در اروپا و ایاالت متحده مستقر هستند. در سال 2019، این 
شرکت ها 3،133 نفر را استخدام کردند و 82 میلیون مترمربع کاشی تولید 
کردند. گردش مالی کل آنها به 843 میلیون یورو )1.8- %( رسیده است که 
464.7 میلیون یورو در اروپا تولید شده است )3.8- % ؛ سهم 55 درصدی( و 
378.4 میلیون یورو با فروش در آمریکای شمالی )0.7 %( حاصل شد. حدود 

جدول 2 - صادرات کاشی و سرامیک ایتالیا بر اساس منطقه در سال 2019

صادرات 2019مقصـد
)میلیون مترمربع(

% تغییرات
2019/18

%199.22.0اتحادیه اروپا
%2.8-25.9کشورهای غیر اتحادیه اروپا

%6.9-46.3قاره آمریکا
%5.8-34.7آسیا

%12.1-11.7آفریقا
%5.3-5.7استرالیا / اقیانوسیه

%1.3-323.4تمام کشورها
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ABK Bardelli

Laminam Rondine

80 % از کل گردش مالی حاصل فروش در همان بازار محل کارخانه ها بوده 
است.

صنعت چینی بهداشتی، چینی مظروف و صنایع نسوز، آجر و کاشی سقف 
ایتالیایی

 نشست اعضای ساالنه Confindustria Ceramica فرصتی را برای ارزیابی 
عملکرد سایر بخشهای صنعت سرامیک ایتالیا  در سال 2019 فراهم کرد. 
 Civita بخش چینی بهداشتی )30 شرکت، از جمله 27 شرکت واقع در گروه
Castellana در استان Viterbo( با تولید 4 میلیون قطعه )در مقایسه با 3.9 

میلیون در سال 2018( و درآمد 338.8 میلیون یورو همانند سال گذشته ثابت 
مانده است. )0.7+ %( که 45 % آن از طریق صادرات حاصل شده است )152.5 

میلیون یورو(. 
اشتغال بخش به 2،672 ) 71نفر کمتر نسبت به سال 2018( کاهش یافته 
است. تولید مواد نسوز به 358،700 تن )9.4- %( کاهش یافت که تقریبا 60 % آن 
در بازار داخلی فروخته شد. با این حال، گردش مالی این بخش با 407 میلیون 
یورو )0.4+ %( در سطح 2018 ثابت باقی مانده است که 216 میلیون یورو از 

طریق فروش داخلی ایتالیا )6.5 درصد پایین تر از سال گذشته ( و 191 میلیون 
یورو از طریق صادرات )6/9+ %( تولید شده است. در ایتالیا در حال حاضر 32 

تولید کننده مواد نسوز با 1734 کارمند وجود دارد.
بخش ظروف سرامیکی نیز در سال 2019 منقبض شده است. 10 شرکت فعال 
در ایتالیا با نیروی کار 655 نفر در پاسخ به کاهش شدید فروش از 12،800 به 
10،000 تن )21.9- %( تولید خود را به 11600 تن )12.1- %( کاهش دادند. 
این انقباض هم در بازار داخلی )7،400 تن، 22- %( و هم بر بازارهای صادراتی 
)2،600 تن، 21.2- %( تأثیر داشته است. کاهش درآمد میزان کمتری برآورد 
گردید که 9.4 % کاهش داشت و به 49.7 میلیون یورو رسید. سرانجام، صنعت 
آجر و کاشی بام ایتالیا از 72 شرکت و 3200 کارمند تشکیل شده است. این 
بخش از سال 2008 با کاهش مداوم تولید سال به سال، مشکالت جدی را 
تجربه کرد. در سال 2019، میزان تولید به 4.4 میلیون تن کاهش یافت، یعنی 
تقریباً نیمی از ظرفیت نصب شده و تقریباً 80 % کمتر از سطح تولید قبل از 

بحران. گردش مالی این بخش بالغ بر 380 میلیون یورو بوده است.

×

اقـتـصـــاد
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Turkey: Exports continue to grow in 2020

ترکیه: رشد صادرات در سال 2020 ادامه دارد

Despite the decline in domestic demand, the Turkish ceramic tile industry has remained buoyant thanks to its continued 
strong performance in international markets. 
While domestic sales fell sharply in 2019 (down 21.7% on 2018 to 184 million sqm), forcing Turkish tile manufacturers to scale 
back production by about 40 million sqm (down 11.6% on 2018 to 296 million sqm), exports continued the uninterrupted 
growth trend that has been under way since 2016, reaching the highest levels of any time in the last 20 years: 116 million sqm, 
up 15% on 2018 to a value of US$ 664.7 million (+10.9%), generated by sales in 160 countries around the world. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

علی رغم کاهش تقاضای داخلی، صنعت کاشی و سرامیک ترکیه به لطف عملکرد 
مداوم خود در بازارهای بین المللی همچنان پر رونق است. در حالی که فروش 
داخلی در سال 2019 به شدت کاهش یافت )21.7 % کاهش در سال 2018 به 
184 میلیون مترمربع(، تولیدکنندگان کاشی ترکیه را مجبور به تولید مجدد 
حدود 40 میلیون مترمربع کرد )کاهش 11.6 درصدی در سال 2018 به 296 
میلیون مترمربع(، صادرات روند رشد بدون وقفه را ادامه داد که از سال 2016 آغاز 
شده است، رسیدن به باالترین سطح در 20 سال گذشته: 116 میلیون مترمربع، 
با 15 درصد افزایش نسبت به سال 2018، به ارزش 664.7 میلیون دالر آمریکا 

)10.9+ %(، حاصل فروش در 160 کشور جهان.
اگر شیوع ویروس کرونا در کار نبود، نرخ رشد صادرات سال 2020 صنعت کاشی 
ترکیه احتماالً حتی بیشتر از نتایج بدست آمده در دو ماه اول سال بود: 31+ % از 
لحاظ حجم و 27.6+ % از نظر ارزش )113.5 میلیون دالر( در مقایسه با دو ماهه 
نخست سال  2019، از جمله رشد استثنایی 136.5 % از لحاظ ارزش فروش در 

ایاالت متحده و 30 % افزایش در آلمان رقم خورد. 
به نظر می رسد ترکیه، سومین صادرکننده کاشی در اروپا و در حال حاضر پنجمین 
صادرکننده کاشی در جهان، نیز حادترین مرحله همه گیری را بهتر از سایر رقبا 
پشت سر گذاشته است و آسیب های ناشی از کاهش مصرف بین المللی و تجارت را 
محدود کرده است. در نیمه اول سال 2020، صنعت کاشی ترکیه رشد 9.3 درصدی 

صادرات را به ارزش 344 میلیون دالر ثبت کرد. ما در مورد عملکرد این بخش در 
دوره قبل و پس از همه گیری با Erdem Cenesiz، رئیس فدراسیون سرامیک 

ترکیه و انجمن صادرکنندگان شیشه و سرامیک به گفت وگو نشستیم. 

CWR: آیا اینکه ترکیه توانسته است میزان سهم بازار خود را در اروپا و ایاالت 

متحده آمریکا افزایش دهد، از لحاظ شما مورد تأیید می باشد؟
Erdem Cenesiz:  صادرات ما از سال 2015 از نظر کمیت و ارزش به طور مداوم 

در حال رشد است، در نتیجه ایاالت متحده آمریکا بزرگترین بازار خارجی ما در سال 
گذشته شد )14.1 % از کل صادرات کاشی ما، در مقایسه با 10.5 % در سال قبل( و 
پس از آن آلمان، رژیم صهیونیستی، انگلیس و فرانسه قرار دارند. درآمد صادرات از 
62.9 میلیون دالر در سال 2018 به 93.4 میلیون دالر در سال 2019 افزایش یافت 
)48.5+ %( و سهم ما از کل واردات کاشی آمریکا از 4.7 درصد به 6 درصد رسید. 
اروپا همچنین با داشتن 6 بازار از 10 بازار برتر صادراتی، برای ما بسیار مهم است. 
محصوالت ما به لطف کیفیت باال و طیف گسترده ای از محصوالت همراه با تحویل 
سریع و مطابق با استانداردهای بین المللی به طور فزاینده ای برای پروژه های اصلی 
معماری انتخاب می شوند. شهرت کاشی ترکیه در اروپا و ایاالت متحده آمریکا در 
حال بهبود است، جایی که بیشتر شرکت های ما دفاتر فروش، کارمندان محلی و 
فروشندگان بسیاری دارند. اگرچه تجارت جهانی به شدت تحت تأثیر همه گیری 
ویروس کرونا قرار گرفته است، اما من 
معتقدم که ترکیه یک فرصت عالی 
برای به دست آوردن سهم بیشتری از 
بازار  در هر دو منطقه دارد. این گفته  
با بررسی  نتایج نیمه اول سال 2020 
صادرات  همچنین  می شود،  تأیید 
کاشی از لحاظ ارزش 9.3 % در مقایسه 
با نیمه اول 2019 رشد کرد، که عمده 
آن ناشی از فروش در ایاالت متحده 
آمریـکا، آلمـان، رژیم صهیونیستی، 

انگلیس و بلژیک است.

جدول 1 - صنعت کاشی و سرامیک ترکیه

% تغییرات20152016201720182019  
2019/18

ژانویه-ژوئن
2020

% تغییرات 6 ماهه 
اول 2020/19

  11.6-320330355335296میلیون مترمربعتولید

7.6+15.059+828393101116میلیون مترمربعصادرات

9.3+10.9344+501512552600665میلیون دالرصادرات

  21.7-230236249235184میلیون مترمربعفروش داخلی

45.8+37.50.31-3.83.01.30.80.5میلیون مترمربعواردات

  21.6-234239251236185میلیون مترمربعمصرف ملی
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Erdem Cenesiz

اقـتـصـــاد

CWR: روند صنایع چینی بهداشتی چگونه بود؟

با تولید 17.5 میلیون واحد در سال 2019، بزرگترین  E. Cenesiz: ترکیه 

تولیدکننده چینی بهداشتی در اروپا و پنجمین تولیدکننده چینی بهداشتی در 
جهان است. صادرات در این بخش نیز از سال 2015 به طور مداوم در حال رشد 
است. سال گذشته ما 4.8 % رشد از لحاظ ارزش ثبت کردیم و رقمی معادل  271.6 
میلیون دالر برآورد گردید که در مقایسه با سال 2000 باالترین سطح می باشد و 

پس از آن موقعیت ما به عنوان سومین صادرکننده بزرگ اروپا تثبیت شد.
ما در حال حاضر به 150 کشور صادر می کنیم، اگرچه بزرگترین بازارهای ما 
آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و ایاالت متحده آمریکا است. ما در سال 2020 با 
افزایش 4 درصدی صادرات در ارزش در طول دو ماه اول )42 میلیون دالر( در 
مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 شروع خوبی داشتیم. با این وجود شیوع 
همه گیری تأثیر منفی بر فروش صادرات داشت و نیمه اول سال را با انقباض 14.3 
درصدی نسبت به نیمه اول 2019 با 116 میلیون دالر به پایان رساندیم. علی رغم 
این، تولیدکنندگان سرویس بهداشتی ترکیه همچنان به استراتژی تمرکز خود 
بر بازارهای صادراتی، به ویژه اروپا و ایاالت متحده ادامه می دهند. هدف ما حفظ 
موقعیت خود و در صورت امکان به دست آوردن سهم جدیدی از بازار است، به 
همین دلیل است که ما در امکانات تولید مدرن، با ظرفیت باال و کم مصرف و 

همچنین تحقیق و توسعه و فرهنگ طراحی سرمایه گذاری می کنیم.

CWR: به طور کلی، واکنش ترکیه به همه گیری این بیماری چه بود؟

E. Cenesiz: ترکیه اولین مورد ابتال به COVID-19 را در 11 مارس شناسایی کرد 

و بالفاصله پس از آن اقدامات زیادی برای کاهش سرعت گسترش ویروس انجام 
داد و بسیاری از کارخانه ها در بخش های مختلف تولیدی فعالیت خود را متوقف 

آماری  موسسه  گزارش  کردند. طبق 
TurkStat، تولیدات صنعتی در آوریل 

30.4 % کاهش داشت. صنعت ساخت 
با تعطیلی سایت های  و ساز به ویژه 
ساختمانی همراه با حدود 200 بخش 
از جمله سرامیک، سیمان و  مرتبط 
شیشه بسیار آسیب دید. با وجود این، 
اتخاذ اقدامات مقدماتی برای جلوگیری 
معنی  این  به   COVID-19 شیوع  از 
است که ترکیه یکی از کمترین آسیب 
دیده ها بوده است. از طرف دیگر، واضح 

است که ویروس کرونا روابط سنتی اقتصاد جهانی را مختل می کند. همزمان با 
ظهور مجدد بیماری همه گیر در جهان و ورود به دوره »عادی جدید«، ترکیه به 
لطف نظم مالی، مدیریت کارآمد بحران و فعالیت های صنعتی بی وقفه در طی 

همه گیری، یک پایگاه تولید جهانی جدید خواهد بود.
این پتانسیل در عملکرد اقتصاد کشور در سه ماهه اول منعکس شده است که 
رشد 4.5 درصدی نسبت به سایر کشورهای 20 % یا اتحادیه اروپا داشته است. 
عالوه بر این، تعدادی از شرکت های چند ملیتی عملیات تولید خود را از شرق 
دور به اروپای شرقی و آفریقا آغاز کرده اند، از جمله چندین شرکت چینی، در این 
سناریوی جدید اقتصادی، ترکیه می تواند به قطب بخش های مختلف تبدیل شود 

و مشارکت های جدیدی برقرار کند.

CWR: نیمه دوم سال را چگونه پیش بینی می کنید؟

E. Cenesiz: ما خوش بین هستیم و معتقدیم که دوره پس از ویروس کرونا، 

فرصتی برای صادرات سرامیک ما خواهد بود که بیش از همه در ماه ژوئن رشد 
کرده است. در بخش کاشی بسیار محتمل است که 2020 را بدون مشاهده 
کاهش صادرات به پایان برسانیم. به دنبال انقباض تقاضای داخلی در سه ماهه 
دوم سال، دولت در تالش است تا تقاضا را از طریق کاهش نرخ سود وام های 
نوسازی و رهنی به منظور رونق بخشیدن به بازار امالک و مستغالت، کاهش 

موجودی مسکن موجود و تسریع در مسکن جدید افزایش دهد.  
روند عادی سازی در ترکیه در حال حاضر در جریان است. شرکت های سرامیکی 
سعی دارند با تقدم کارایی تولید، نوآوری و صرفه جویی در هزینه تولید ضمن 
تقویت تدارکات و همچنین مراقبت دقیق از تحوالت زنجیره تأمین جهانی، از 
مزیت رقابتی خود محافظت کنند.                    ×

جدول 1 - صنعت چینی بهداشتی ترکیه

% تغییرات20152016201720182019  
2019/18

ژانویه-ژوئن
2020

% تغییرات 6 ماهه 
اول 2020/19

  8.0-21.321.823.118.917.4میلیون قطعهتولید

15.3-6.97.38.98.69.15.23.8میلیون قطعهصادرات

14.3-1982122322602724.8116.2میلیون دالرصادرات

  8.0-14.013.914.79.99.1میلیون قطعهفروش داخلی

19+40.00.038-0.140.110.120.130.078میلیون قطعهواردات

  8.0-14.114.014.810.09.2میلیون قطعهمصرف ملی
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The leading players 
give their views

نظـرات حرفه ای هـای 
صنعت کاشـی و سـرامیک

از زمان ابتال به بیماری همه گیر در ترکیه در 10 
مارس، Seramiksan تمام اقدامات حیاتی الزم را 
برای جلوگیری از عفونت انجام داده است )ما تاکنون 
هیچ موردی نداشته ایم( ضمن این که با ظرفیت 
کامل به کار خود ادامه می دهیم و تمام پشتیبانی 
مورد نیاز مشتریان را در حوزه فروش و اجرا جهت 
حفظ امتیازات خود به مشتریان ارائه می دهیم. این 
مختلف  پروژه های  به  را  محصوالتمان  عرضه  امر 

ساختمانی تسهیل نموده است. 
همچنین سازماندهی جلسات و بازدیدهای مشتری 
تا  کردیم  آغاز  را  دیجیتالی  عامل های  سیستم  از 
تضمین  همه  برای  را  بیشتری  آرامش  و  امنیت 

کنیم. سیاست ارائه خدمات به مشتری، همیشه کیفیت و رضایت مشتری را 
در اولویت خود قرار داده است، در عین حال، سعی در تأمین سریع تغییر نیازها 
و انتظارات، از جمله روند زیبایی و مواد دارد. این امر در واقع راهنمای ما در 
تحقیقات جهت تولید مجموعه های جدید کاشی و چینی بهداشتی است، زیرا 

ما به طور فزاینده ای قصد داریم از مرزهای سخت 
روندهای تثبیت شده خارج شویم و با طراحی جدید 
از  الهام  با  مواد مختلف  از  روی طیف گسترده ای 
فضاهای شهری )سنگ مرمر، بتن، سنگ طبیعی، و 

غیره( پروژه های خود را پیاده سازی کنیم. 
آنچه اکنون در بازار مشاهده می کنیم نشانگر رشد 
تحـول در درک و تجـربه از محیط داخلی است. 
همه گیری و ماه های قرنطینه، خصوصاً برای افرادی 
که در شهرهای پرجمعیت زندگی می کنند )همان طور 
که برای 80 % از جمعیت جامعه اتفاق می افتد(، بر 
نیاز به فضاهایی ایمن و بهداشتی تأکید کرده و در 
عین حال حریم خصوصی، استقالل و خلوت فردی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. 
Seramiksan می تواند با محصوالت بهداشتی خود، که 99.9 % از باکتری ها 

را از بین می برد، و همچنین با  کاشی های کف حمام و مجموعه کاشی های 
دیواری خود با الهام از مواد طبیعی مانند چوب و سنگ، این نیاز را برآورده کند.

Seramiksan مدیر صادرات شرکت ،RIFAT NOYAN
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علی رغم روند نزولی رشد اقتصادی در اروپا، شرکت 
Yurtbay Seramik به ویژه در نیمه دوم سال 2019، 

شاهد افزایش سهم صادرات خود به 66 % بود که در 
مقایسه با سال 2018،  8 % افزایش یافت. استراتژی 
فروش بلند مدت صادرات ما نه تنها تأمین محصوالت، 
بلکه نگهداری سطح مناسبی از خدمات در بازارهای 
هدف ما متشکل از کشورهایی با اقتصاد پایداراست. 
من می توانم تأیید کنم که ما حتی در دوران همه گیری، 
داشتیم،  نگه  فعال  را  خود  کوره های  که  زمانی 
توانستیم چنین هدفی را محقق نماییم. ادامه روند 

مذکور منجر به حفظ روابط پایدار  میان شرکای زنجیره تأمین گردید. ما به شدت 
بر بازار ایاالت متحده آمریکا متمرکز هستیم و  15 سال پیش صادرات به آن منطقه  
را آغاز کردیم. این بازار پویا است و روند مصرف کننده می تواند خیلی سریع تغییر 
کند، بنابراین تأمین کنندگان باید از نظر تولید انعطاف پذیر باشند و قادر به واکنش 

نامطلوب  تأثیری   ،COVID-19 ویروس  همه گیری 
بر شرکت ما نداشته است، این شرکت تولید، فروش 
و حمل و نقل خود را در ترکیه و خارج از کشور بدون 
ایجاد اختالل ادامه داده است. در طول دوره همه گیری، 
ما همچنین روی پروژه توسعه ظرفیت آینده خود کار 
کردیم، یک سرمایه گذاری در فناوری جدید که به ما 
امکان می دهد رشد مداومی را که از سال 2014 شاهد 
آن هستیم، ادامه دهیم. به لطف این سرمایه گذاری ها 
ما توانسته ایم با معرفی اندازه ها و محصوالت نوآورانه از 

سریع به نیازهای بازار باشند که هر دو از ویژگی های 
Yurtbay Seramik هستند. خروج چین از بازار ایاالت 

متحده فرصت هایی را ایجاد می کند، اما برای اطمینان 
از رشد بلندمدت و جلوگیری از اتخاذ استراتژی های 
نامناسب، این موارد باید بسیار دقیق ارزیابی شوند. 
مورد  در  تصمیم گیری  هنگام  در  دلیل  همین  به 

محصوالت، به کانال ها و قیمت ها بسیار دقت می کنیم.
من معتقدم که بیماری همه گیر عادات خرید و الگوی 
بنابراین  است،  داده  تغییر  برای همیشه  را  مصرف 
شرکت ها باید از طریق رویکردهای جدید برای فروش 
با این شرایط سازگار شوند. من این را یک استراتژی اصلی برای شرکت خود در 
نیمه دوم سال 2020 می دانم، ما تمرکز خرید و فروش را به کشورهایی متمرکز 
خواهیم کرد که کمتر تحت تأثیر همه گیری COVID-19 هستند تا در صورت 

بروز موج دوم عفونت ها در پاییز، خطرات را کاهش دهند.

جمله اندازه 120×240 سانتی متر که به چین، اروپا و 
قاره آمریکا صادر می کنیم، برند خود را در بازار داخلی 
و خارج از کشور تقویت کنیم. ما سرمایه گذاری های 
اصلی  استراتژی  یک  عنوان  به  که  را  خود  تجاری 
برای رشد آینده شرکت می دانیم، ادامه خواهیم داد. 
همچنین به عملکرد اقتصاد ترکیه در نیمه دوم سال 
خوش بین هستم. فعالیت های ساختمانی به سرعت در 
حال بهبود است و من معتقدم که در ماه های آینده و در 

سال 2021 با این سرعت ادامه خواهد یافت.

Yurtbey Seramik مدیر عامل شرکت ،ILTER YURTBAY

NG Kütahya Seramik مدیر  شرکت ،ERKAN GÜRAL

در اواخر سال 2019، گروه Akgun کارخانه دیگری 
را در ازمیر با ظرفیت تولید 7 میلیون مترمربع در سال 
خریداری کرد و تعداد کل کارخانه ها را از یک کارخانه 
در بلغارستان به 6 کارخانه رساند. در این کارخانه 
اندازه های 120×120  در  کاشی های چینی  جدید 
پوشش های  با  متر  سانتی  و 90×180  متر  سانتی 
مات و صیقلی تولید خواهیم کرد. نتایج سال 2019 
تنها با رشد اندکی،  نسبتاً پایدار بود. سال 2020 با 
افزایش صادرات 15 درصدی در سه ماهه اول شروع 

شد، سپس در سه ماهه دوم با فروشی مناسب در نیمه اول و افزایش  27 درصدی 
نسبت به سال گذشته یک غافلگیری خوشایند داشتیم. بخش لوازم بهداشتی 

ما نیز با رشد فروش 10 درصدی در نیمه اول سال 
در سال 2019  مشابه  با مدت  مقایسه  در   2020
ما  صادراتی  بازارهای  است.  داشته  خوبی  عملکرد 
شامل استرالیا تا کانادا کاماًل متنوع هستند که حتی 
در دوره سخت همه گیری، امنیت اقتصادی برایمان 
ایجاد کرده است. خوشحالم بگویم که عالئم بهبودی 
حتی در بازارهایی که بیشترین آسیب را از همه گیری 
دیده اند، مانند انگلیس، فرانسه و کشورهای بالکان در 
حال تحقق است و چشم انداز مثبتی برای سال 2020 
انتظار داریم. همچنین  روند صعودی خود را در صادرات حفظ خواهیم کرد  و 

سال را با رشدی بی سابقه خواهیم بست.

Akgun Seramik مدیرکل شرکت ،MURAT SENCOK
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به دنبال ناامیدی های فراوان در سال 2019 برای 
صنعت کاشی و سرامیک ترکیه )رشد 15 درصدی 
صادرات نتوانست کاهش 28 درصدی فروش داخلی 
را جبران کند(، سال 2020 شاهد شروع بهبود با 
رشد در سه ماهه اول بودیم که با شیوع بیماری 
همه گیر قطع شد ) بازار کاشی و سرامیک در آوریل 
و مه 25-20 % منقبض شد( و از ژوئن به بعد به 

تدریج به حالت عادی بازگشت. 
را  بخش  در  کلی  روند   Kaleseramik عملکرد 
منعکس می کند. از اوایل ماه مارس، برای مقابله با 
چنین وضعیت بی سابقه ای اقداماتی را شروع کردیم 

و به سرعت در نقشه های راه خود، تجدید نظر کردیم، ایمنی کارکنان خود را 
تضمین کردیم و یک تیم ارتباطی در شرایط بحران را ایجاد کردیم، تیمی که 
دائماً با کارمندان شرکت و وزارت بهداشت در تماس است. برای اطمینان از 
تداوم فعالیت های تولید و فروش، برای هر سناریوی ممکن برنامه های عملیاتی 

تهیه کردیم و برنامه های اضطراری و برنامه های ریسک آفرین را مرور کردیم.
همچنین برای اطمینان از مدیریت کارآمد در این شرایط بحرانی  ریسک مالی، 
برنامه های تولید، بازاریابی و فروش و فرآیندهای زنجیره تأمین خود را اصالح 
کردیم. از طریق پیش خرید، حمل و نقل تضمین شده و سهام امن سه ماهه از 
تداوم تدارکات به مشتریان در زمان مناسب اطمینان حاصل کردیم. ما و دیگر 
تولیدکنندگان ترکیه یک بستر مشترک برای مقابله با مازاد یا کمبود سهام 

ایجاد کردیم.
ما به همه دنیا صادر می کنیم. با این حال، می توانم بگویم که به دلیل بسته 
شدن فروشگاه های خرده فروشی و سایت های ساخت و ساز در حین قرنطینه، 
فروش تقریباً در همه مناطق، از آسیا به  EMEA )اروپا، خاورمیانه و آفریقا( 
و از اروپا به ایاالت متحده آمریکا کاهش یافته است. تخمین زده می شود که 
تقاضای جهانی برای کاشی به دلیل بیماری همه گیر حدود یک سوم کاهش 
داشته باشد. از دیدگاه ما، بازار خارجی که بیشترین کاهش را داشت، انگلیس 
بود که 35-30 % انقباض داشت و پس از آن رژیم صهیونیستی، فرانسه و 
رومانی قرار داشتند. علی رغم رشد ماه آوریل، آلمان در ماه مه شاهد افت بود که 

این رکود به بسیاری از کشورهای دیگر نیز سرایت کرد.
همان طور که گفتم، از ماه ژوئن وضعیت بهبود می یابد. در میان سناریوهای 
مختلف مورد بحث برای دوره پس از COVID-19، به نظر می رسد بهبودی U شکل 

فرضیه محتمل باشد، اگرچه ما همه سناریوهای بالقوه 
را ارزیابی می کنیم و برنامه های خود را به روز می کنیم تا 
چابک و انعطاف پذیرتر باشند. صادرات و دیجیتال سازی 
مهم ترین اولویت های رشد Kaleseramik هستند، 
بنابراین ما سرمایه گذاری های خود را در این زمینه ها 
بر 100  بالغ  ما  متمرکز کرده ایم. گردش صادرات 
میلیون دالر است که 50 % آن در اتحادیه اروپا و%20 
آن در خاورمیانه تولید می شود. هدف ما دست یابی 
به رشد بیشتر در بازارهای مهم استراتژیک به لطف 
با  استانداردهای  و  از محصوالت  طیف گسترده ای 
 ،Kalesinterflex کیفیت باال است. یک نمونه از آن
نازک ترین، انعطاف پذیرترین و بزرگترین کاشی تولید شده در ترکیه است که 
ما در چین نیز آن را می فروشیم. در کنار آمریکای شمالی، که بیشترین رشد را 
شاهد هستیم، ما همچنین قصد داریم سرمایه گذاری های بزرگی را برای گسترش 
حضور خود در آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، رژیم صهیونیستی، پاکستان، 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، بلژیک، هلند، اتریش و رومانی 

انجام دهیم. 
در آفریقا همچنین فرصت های رشد مناسبی وجود دارد. ما با به روزرسانی 
زیرساخت های IT و جمع آوری داده های فرآیندی و همچنین توسعه ابزارها و 
خدمات دیجیتال برای بهبود تجربه مشتری، در حال تحول دیجیتال هستیم. 
کارایی بیشتر به ما شناخت بهتری از بازار و مزیت رقابتی می دهد. با این حال،  
نیاز به تغییر ذهنیت و فرهنگ سازمانی در کل سازمان احساس می شود. 
همچنین تجربه بیماری همه گیر و ماه های سپری شده در بستر قرنطینه  - 
شاید برای همیشه - نگرش ما نسبت به طبیعت و زندگی، رفاه و بهداشت، 
پایداری و محیط زیست  به طور کلی حتی در خانه هایمان تغییر کرده است. 
در اینجا نیز، Kaleseramik می تواند با ارائه محصوالت، خدمات و فناوری هایی 
که به تقاضای جدید مصرف کننده پاسخ می دهند، رقابت خود را بهبود بخشد، 
که قباًل بخشی از آن در مبارزات انتخاباتی ما تحت عنوان »آوردن معانی جدید 
به فضای زندگی ما« در معرض نمایش عموم قرار گرفته است. تغییر و نوآوری 
مفاهیمی است که ارزش های شرکتی را نشان می دهد که مدت هاست متعهد 
به انجام پروژه هایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی است. ما آماده هستیم تا این 
چالش را بپذیریم. من معتقدم که نتایج ما، توانایی ما را در رقابت طی ماه های 

آینده تأیید می کند زیرا شرایط به تدریج به حالت عادی برمی گردد.

Kaleseramik مدیرکل شرکت ،ALTUG AKBAS

Tel. +98 21 66908768-9
Fax. +98 21 66431638

www.atraceram.ir
info@atraceram.ir
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The Italian ceramic machinery industry 
sees a contraction 

انقباض صنعت ماشین آالت سرامیک ایتالیـا

The Italian ceramic and brick machinery and equipment sector has returned to the turnover levels of 2013, closing 2019 with 
reve-nues of 1.73 billion euros. After five years of record growth that had seen Italian manufacturers reach a turnover of more 
than 2.2 billion euros, the signs of a slowdown that had already emerged the previous year intensified in 2019, leading to a 
19.8% drop in volumes. 
This decline was a combined result of the expiry of the Industry 4.0 tax incentives in Italy and the slowdown in internation-
al con-struction sector investments.

Luca Baraldi - MECS, Acimac Research Dept. (studi@acimac.it - www.mec-studies.com)

بخش ماشین آالت و تجهیزات سرامیک و آجر ایتالیا به سطح گردش مالی سال 
2013 بازگشت و سال 2019 را با گردش مالی 1.73 میلیارد یورو به پایان رساند. 
پس از پنج سال رکورد در رشد که باعث شده بود تولیدکنندگان ایتالیایی به 
گردش مالی بیش از 2.2 میلیارد یورو برسند، نشانه های کندی که در سال گذشته 
ظاهر شده بود، در سال 2019 شدت گرفت و منجر به کاهش 19.8 درصدی 
تولید از لحاظ حجم شد. این کاهش نتیجه انقضا مشوق های مالیاتی صنعت 4.0 
در ایتالیا و کاهش سرمایه گذاری های بین المللی بخش ساخت و ساز بود. ده سال 
از سال فاجعه بار 2009 که این بخش ناگهان بیش از 30 درصد از درآمد خود را از 
دست داد، می گذرد، این بخش از صنعت مهندسی مکانیک ایتالیا، که 73 درصد 
آن به بازارهای خارجی وابسته است، اکنون با انقباض شدید دوم روبرو است. طبق 
برآوردها؛ صادرات بیش از یک پنجم کاهش یافته است، در سال 2019 با 20.4 
درصد کاهش به 1،262 میلیون یورو رسیده است. در همین حال، کاهش در بازار 

ایتالیا 18.3- % بود که  گردش داخلی معادل 468 میلیون یورو را رقم زد. 
 این عکس با سایه های فراوان و فقط چند نقطه روشن توسط بیست و هشتمین
 MECS - Acimac نسخه از نظرسنجی آماری انجام شده توسط بخش تحقیقات 
 ثبت شده و در نشست ساالنه انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات

 سرامیکی ایتالیا، انجمنی که در حال حاضر نماینده 141 شرکت با 6،971 

کارمند است، منتشر گردید. یک جنبه مثبت این واقعیت است که اشتغال ثابت 
مانده است و در سال 2019 با وجود کسری در گردش مالی و کاهش تحکیم 
ساختار تولید بخش، چه بسا یک درصد افزایش یافته است. 70 % فعالیت ها در 
امتداد  Via Emilia، به ویژه در حوالی کاشی و سرامیک Sassuolo متمرکز 
 Reggio Emilia و Modena و،Bologna شده است، در حالی که استان های
بیش از 80 % از کل اشتغال و گردش مالی این بخش را تشکیل می دهند که 

علی رغم مشکالت اقتصادی رهبری جهانی خود را حفظ می کند.
پائولو ساسی، رئیس اسبق شرکت Acimac، گفت: »از اواخر سال 2018،انتظار 
از  پس  به خصوص  کنونی،  وسعت  به  نه  اگرچه  داشتیم،  را  کاهش حجم 
سرمایه گذاری های قابل توجه فناوری که توسط مشوق های صنعت 4.0 انجام 
شده است.ضعف صنعت ساخت و ساز جهانی از یک طرف و اکنون اثرات منفی 
COVID-19 و قرنطینه، که بر تولیدات ما تأثیر گذاشته و تجارت جهانی را 

مختل کرده است و ناچاریم که تاب بیاوریم. اما در سال آینده و در سال 2022 
به بازگشت به دوران پیش از COVID-19 بسیار خوش بین هستیم.« 

صادرات
صادرات همیشه نقطه قوت اصلی بخش سرامیک بوده است اما در سال 2019 

 2013
 %

تغییرات
13/12

2014
 %

تغییرات
14/13

2015
 %

تغییرات
15/14

2016
 %

تغییرات
16/15

2017
 %

تغییرات
17/16

2018
 %

تغییرات
18/17

2019
 %

تغییرات
19/18

%19.8-3.51.729.9-10.32.158.1+2.32.237.1+8.02.027.7+7.01.982.8+2.61.836.2+1.715.6گردش مالی کل

از

%18.3-1.3468.0-20.6573.1+4.5580.6+4.3481.3+28.1460.8+9.6441.7-344.7ایتالیا

%20.124.123.223.726.026.627.1درصد ارزش

%20.4-4.31.261.9-7.11.585.0+1.61.656.5+9.11.556.4+1.71.522.0+6.21.394.6+1.370.9صادرات

%79.975.976.876.374.073.472.9درصد ارزش

منبع: Acimac / مقادیر به میلیون یورو

جدول 1 - گردش مالی صنعت ماشین آالت کاشی و سرامیک ایتالیا
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اقـتـصـــاد

حتی افت بدتری نسبت به سال 2018 
به طوری که ساالنه 20.4  داشته است 
درصد کاهش یافته و به 1،262 میلیون 
یورو، 73 درصد از کل گردش مالی بخش 
کاشی سرامیک را ازآن خود نموده است. 
فروش  کاهش  اندک  با  اروپـا  اتحـادیه 
)0.9- % نسبت به سال 2018( همچنان 
صنعت  صادراتی  بازار  اعتمادترین  قابل 
ایتـالیا اسـت و  ماشین آالت ســرامیک 
همچنین نقش خود را به عنوان بهترین 
مقصـد صـادراتی با 28.8 % سهم از کل 
صادرات )363.8 میلیون یورو( با وجود 

کاهش 21درصدی نسبت به سال قبل ایفا نموده است. در حالی که صادرات 
به چین بزرگ )چین همراه با هنگ کنگ و تایوان( در مدت دوازده ماه به نصف 
کاهش یافت )63.5 میلیون یورو( این منطقه به رتبه هشتم در رتبه بندی بازار 
سقوط کرد، بقیه آسیا با 186.7 میلیون به جایگاه دوم صعود کرد و صادرات به 
کشورهای خارج از اتحادیه اروپا با 43 % کاهش به 135.4 میلیون یورو  رسید 
و 11 % از کل صادرات را از آن خود نمود و از رتبه دوم در سال 2018 به مکان 

پنجم سقوط کرد. 
همچنین میزان صادرات به خاورمیانه با انقباض )31.3- %( مواجه شد و با 
حجمی معادل 122.1 میلیون یورو )9.7 % از کل( به مکان ششم سقوط کرد. 
در مقابل، آمریکای شمالی با وجود کاهش 18.4 درصدی گردش مالی اش به 
87.9 میلیون یورو رسید، با یک پله صعود به مکان هفتم رسید. اقیانوسیه 
با تنها 1.3 میلیون یورو صادرات )با 53 % کاهش در سال 2018( به طور 

فزاینده ای نقش حاشیه ای را ایفا کرد.

بخش  مشتری و خانواده ماشین آالت
صنعت   ،)%  -21.2( شدید  افت  علی رغم 
کاشی، همچنان بخش اصلی تولیدکنندگان 
 ماشین آالت سرامیک  ایتالیا است و 85 %
از کل گردش مالی به ارزش کل 1،471 
بازار  می دهد.  تشکیل  را  یورو  میلیون 
 84.5 فروش  با  بهداشتی  ماشین آالت 
میلیون یورو )در مقایسه با 106.7 میلیون 
یورو در سال 2018( در جایگاه دوم باقی 
مانده است. با وجود ثبت 20.7 % کاهش 
ساالنه، این تنها بخشی است که در سال گذشته با رشد قابل توجهی در بازار 
داخلی )15.2+ %( روبرو شده است  که  در مقابل علیرغم این رشد، کاهش 

فروش صادرات )24.1- %( اتفاق افتاد. 

تولیدکنندگان ماشین آالت آجر
این صنعت با وجود 80.5 میلیون یورو گردش مالی )8.4 % از کل( دچار انقباض 
11.1درصدی شد و در رتبه سوم قرار گرفت. در مکان چهارم بخش ماشین آالت آجر 
نسوز با گردش مالی 60.9 میلیون یورو، قرار دارد که  با رشد 10.4 درصدی گردش 

مالی نسبت به سال 2018، پویاترین بخش در حوزه مشتری باقی مانده است. 
صنعت چینی مظروف کاهشی معادل 21.1 درصد در گردش مالی را تجربه 
کرد)23.7 میلیون یورو(. همچنین 97.5 % از کل گردش مالی در این صنعت 
به صادرات اختصاص یافت. اگرچه بخش فنی صنعت سرامیک رشدی معادل 

Paolo Sassi

% از کل 2016201720182019    2015
صادرات 2019

% تغییرات
19/18

0.9-277.3342.0431.5367.1363.828.8اتحادیه اروپا

21-277.9238.2273.3236.3186.714.8آسیا )به جز چین(

15.2-203.8148.6169.1185.9157.712.5آفریقا

185.9158.7168.6139.4143.411.42.9آمریکای جنوبی

43.2-152.9158.9134.7238.4135.410.7اروپای شرقی )غیر از اتحادیه اروپا(

31.3-186.6233.5230.9177.7122.19.7خاورمیانه

18.4-160.9174.5141.1107.787.97.0آمریکای شمالی

51-75.590.8103.8129.763.55.0چین - تایوان

53.6-1.21.23.62.81.30.1اقیانوسیه

20.4-1.522.01.546.41.656.51.585.21.261.9100.0جمع

منبع: Acimac / مقادیر به میلیون یورو

جدول 2: گردش مالی حاصل از صادرات بر مبنای منطقه جغرافیایی
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جدول 3: تفکیک گردش مالی بر مبنای مشتری در سال 2019

فروش 
ایتالیا

% تغییرات 
% تغییرات صادرات19/18

19/18
مجموع 

گردش مالی
% تغییرات 

19/18

21.2-22.11.470.8-19.11.032.0-438.8کاشی 

20.7-24.184.5-10.415.274.1چینی بهداشتی

11.1-12.080.5-4.570.2-10.3آجر

25.956.314.960.910.4-4.6آجر نسوز

21.1-21.223.7-19.323.2-0.6چینی مظروف

20.86.138.59.59.3-3.4فناوری سرامیک

19.8-20.41.729.9-18.31.261.9-468.0مجموع
منبع: Acimac / مقادیر به میلیون یورو

9.3 % را رقم زدند اما گردش مالی 9.5 میلیون یورویی در این 
صنعت کمتر از یک درصد فروش از کل صادرات را به خود 

اختصاص داد. 
در میان انواع ماشین آالت، ماشین آالت صنعت دیجیتال و 
فناوری های سبز بیشترین رشد را به خود اختصاص دادند که 
خود نتیجه سرمایه گذاری های فراوانی است که همواره برای 
پایداری محیط زیست انجام شده است. این سرمایه گذاری ها 
شامل: سیستم های چاپ دیجیتال، 4.8+ % )گردش مالی 
164 میلیون یورو(، سیستم های تصفیه، 10.5+ % )گردش 
و  کیفیت  کنترل  ماشین آالت  یورو(،  میلیون   36.2 مالی 
فرآیند، 27.1+ % )17.2 میلیون یورو( و ابزار آزمایشگاهی 

)9.9+ %(  می باشند. 

رقابت پذیری بخش 
در حالی که تلفیق ساختاری در حال انجام است و چشم انداز 
خوبی نیز دارد )متوسط تعداد کارمندان در هر شرکت به 
49.4 افزایش یافته است(، همچنان اختالف زیادی از نظر 
سودآوری بین شرکت های کوچک و بزرگ وجود دارد. نیمی 
 از شرکت های بخش )70 شرکت از 141 شرکت( فقط 5.1 % 
را تشکیل می دهند در حالی که 18  از کل گردش مالی 
شرکت با درآمد بیش از 10 میلیون یورو 80.6 % از کل 
گردش مالی و تقریباً کل سهم صادرات را تولید می کنند. 
شدید  کاهش  با   2019 سال  در  بخش  گروه های  همه 
حجم مواجه شدند، و در نتیجه 20 درصد کاهش متوسط 
گردش مالی برای هر کارمند رخ داد، این در صورتی است 
که شرکت های سازمان یافته تر سه برابر سود بیشتری نسبت 
به شرکت های خرد دارند. شرکت های با درآمد باالتر از 10 
میلیون یورو گردش مالی هر کارمند 304.000 یورو را در 
 2.5 زیر  درآمد  با  یورو شرکت هایی  با 104.000  مقایسه 

میلیون یورو گزارش کردند.

پیش بینی های سال 2020
از هر ده تولیدکننده فناوری سرامیک ایتالیا، انتظار می رود 
که یک تولیدکننده در سال 2020 شاهد بهبود عملکرد )به 
طور دقیق 10.9 % از کل( باشد، در حالی که سهم کسانی که 
 پیش بینی کاهش درآمد را دارند، دو برابر سال قبل است: 
65 % از کارآفرینان بدبین هستند و از هر سه نفر دو نفر انتظار 
دارند انقباض حتی بدتر از سال گذشته داشته باشند. تأثیر 
کرونا، عدم قطعیت در مورد سناریوی بین المللی و تغییراتی 
را که در بخش ساخت و ساز در سراسر جهان اتفاق می افتد، 
افزایش داده است، جایی که مواد ابتکاری مانند وینیل و 
کف های انعطاف پذیر سهم بازار را از آن خود نمودند.               ×

نمودار 1: گردش مالی حاصل از صادرات بر مبنای منطقه جغرافیایی در سال 2019

2017 
2018%  از کل)میلیون €(

% تغییرات % از کل)میلیون €(
2019/18

7.0-309.414.3287.716.6آماده سازی مواد اولیه

33.1-349.316.2233.813.5شکل دهی

Dies 102.34.7106.36.13.8

29.2-97.84.569.24.0خشک کن

41.6-171.78.0100.25.8لعابزنی و چاپ )سنتی(
156.17.2163.69.54.8چاپ دیجیتال

11.5-195.29.0172.710.0درجه بندی و بسته بندی

42.8-290.313.4166.29.6پخت

12.1-251.811.7221.312.8اتوماسیون خط پایان

6.3-145.56.7136.37.9مرتب سازی، بسته بندی و خطوط پالت

18.1-88.84.172.74.2سایر

19.8-100.0 100.01.729.9 2.158.1مجموع
منبع: Acimac / مقادیر به میلیون یورو

جدول 4: گردش مالی صنعت سرامیک بر مبنای نوع ماشین آالت 

چین/هنگ کنگ/تایوان
% 5.0 اقیانوسیه

% 0.2

اتحادیه اروپا
% 28.8

آسیا
% 14.8

آفریقا
% 12.5

آمریکای جنوبی
% 11.4

سایر کشورهای اروپایی
% 10.7

خاورمیانه
% 9.7

آمریکای شمالی
% 7.0
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European construction markets in the 
shadow of COVID-19

بـازارهای سـاخت و ساز اروپـا 
COVID-19 در ســایـه

According to the latest forecasts presented at the 89th Euroconstruct Conference in Stockholm on 12 June 2020, the Euro-
pean construction market will see an abrupt downturn this year, but a slow recovery will begin as early as next year. 
It is a well-known fact that European construction markets have experienced a lot of challenges, with stagnation trends in 
many countries. Not surprisingly, the ongoing crisis will have a huge negative impact on the markets in all the Euroconstruct 
countries this year. However, the national experts are predicting positive growth rates as early as in 2021 and normalisation 
in 2022. 

 Euro Construct طبق آخرین پیش بینی های ارائه شده در 89 امین کنفرانس
در استکهلم در 12 ژوئن 2020، امسال بازار ساخت و ساز اروپا با افت ناگهانی  
روبرو خواهد شد، اما بهبودی به آهستگی از اوایل سال آینده آغاز می شود. این 
که  بازارهای ساختمانی اروپا چالش های زیادی را تجربه کرده  اند و وجود رکود 
در بسیاری از کشورها واقعیتی غیر قابل انکار است. جای تعجب نیست که بحران 
جاری تأثیر منفی زیادی بر بازارهای کشورهای Euro Construct خواهد داشت. 
با این حال، کارشناسان بین المللی پیش بینی می کنند که نرخ رشد مثبت در 
اوایل سال 2021 و عادی سازی در سال 2022 به وقوع بپیوندد. اما با وجود این 
روند صعودی و عادی سازی، تخمین زده می شود که در حدود 350 میلیارد یورو 
از کل تولید ساخت و ساز بین سال های 2020 و 2022 از بین برود .بر اساس پیش 
بینی جدید Euro construction، تعداد بیکاران در این منطقه )EC-19( در 

سال جاری 5 میلیون نفر نسبت به سال 2019 افزایش می یابد.
 Euroconstruction )EC-19( در سال 2019، کل تولید ساخت و ساز در منطقه
2.7 % در مقایسه با 2018 رشد کرد و به حدود 1700 میلیارد یورو رسید. ساخت 

و سـازهای جدیـد مسکونی، غیـر 
مسکونی و جدید مهندسی عمران، 
که  است  که چندین سال  بخشی 
 بازار را هدایت می کند، سال گذشته
3.9 % افزایش یافته است، در حالی 
در  مداوم  طور  به  بازسازی ها  که 

حدود 2 % ساالنه رشد می کنند.
در پیش بینی های دسامبر 2019، 
اثر  در  بازار  که  می شد  پیش بینی 
تضعیف اقتصاد، نرخ رشد خود را 
ساله 2020-2021  دو  دوره  طی 
به حدود 1 % در سال کاهش دهد. 
با شیوع همه گیری، پیش بینی های 
 12 از  بیش  کاهشی  سال 2020 

درصد  نشان داد که رقمی معادل  1500 میلیارد یورو )مطابق با سطح 2015( 
برآورد گردید. این افت در ساخت و ساز از نظر اندازه مشابه انقباض ناشی از بحران 

مالی جهانی در سال 2009 است و رشد چندین ساله را بی اثر می کند. 
همه کشورها به جز چند کشور در EC-19 در سال 2020 شاهد کاهش هستند، 
اگرچه تأثیر بحران از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بیشترین سقوط در 
انگلیس و ایرلند به ترتیب با حدود 33 % و 38 % انتظار می رود. فنالند و سوئیس 
پیش بینی می کنند که افت یک تا 2 درصدی داشته باشند، در حالی که پرتغال و 
لهستان انتظار دارند رشد مداوم در طول بحران را تجربه کنند. با این حال، کل 
ساخت و ساز در کشورهای EC-19 در سال آینده تقریبا 6 درصد رشد خواهد کرد 
و سپس در سال 2022 با رشد 3 درصدی ادامه خواهد داشت، و به سطح تولید 

مشابه سال 2018 می رسد.
در میان پنج کشور بزرگ اروپایی، فقط آلمان در سال جاری شاهد کاهش اندکی 
در کل ساخت و ساز )4.2- %( خواهد بود، در حالی که انتظار می رود فرانسه، 
ایتالیا، اسپانیا و انگلیس بین 12 تا 33 درصد کاهش داشته باشد. پیش بینی ها 
حاکی از آن است که  همه کشورها 
در سال های 2021 و 2022 روندی 
صعودی را تجربه کنند، اما میزان 
کمتر   2020 سال  پاییز  از  رشد 

خواهد بود.
عدم اشراف در مورد توسعه ویروس 
طی ماه های آینده به این معنی است 
در  است  ممکن  پیش بینی ها  که 
صورت قرنطینه مجدد دوباره تغییر 
کنند  یا تأثیرات آن بر اقتصاد بدتر 
کلی،  طور  به  باشد.  انتظار  حد  از 
همـه بخـش های مختلف ساخت 
و سـاز تحت تأثیر این بحـران قرار 
از  بیشتر  بـرخی  اما  می گیرنـد، 
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بخش های دیگر. در منطقه Euroconstruction، بخشی که کمترین آسیب را 
دیده است، بخش عمران است که انتظار می رود امسال تنها  7.2 % کاهش یابد 
و سپس به ترتیب در سال های 2021 و 2022 با رشد 7.4 و 3.5 درصدی بهبود 

یابد. پیش بینی می شود که ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی در سال 
2020 اندکی بیش از 12 درصد سقوط کرده و پس از دو سال بعد با نرخ رشد 
ساالنه بین 3 تا 6 درصد روند بهبود را آغاز کنند.                 ×

Euroconstruction کل تولید ساخت و ساز در منطقه
)% تغییر در شرایط واقعی(

پیش بینی ها2016201720182019کشور
2020

پیش بینی ها
2021

چشم انداز
2022

5.33.82.1-0.53.33.72.4اتریش
7.57.74.6-2.51.72.80.5بلژیک

1.90.52.7-4.82.85.39.0دانمارک
3.80.0-1.1-2.0-6.71.92.6فنالند

17.716.43.1-2.63.93.32.8فرانسه
2.41.20.2-2.62.21.91.6آلمان
37.717.67.6-10.213.612.15.6ایرلند
11.58.58.8-0.90.51.92.9ایتالیا
9.210.1-6.9-7.43.75.93.4هلند
4.32.26.3-1.42.2-3.35.8نروژ

8.811.09.36.02.22.32.5پرتغال
15.06.02.5-1.65.06.44.4اسپانیا

2.02.6-4.0-0.1-0.1-6.07.6سوئد
0.91.8-2.0-0.31.20.80.3-سوئیس

33.422.84.9-0.13.1-4.65.8انگلستان
)EC-15( 12.16.33.6-3.13.52.62.6اروپای غربی

7.80.52.4-4.33.47.04.0-جمهوری چک
4.15.3-8.1-18.326.919.914.6-مجارستان

7.09.114.24.71.72.22.4-لهستان
8.64.53.9-4.7-11.43.88.0-اسلواکی

)EC-4( 2.61.02.9-8.29.512.95.5-اروپای شرقی
EC-19 11.56.03.5-2.43.83.12.7مجموع

Euroconstruct, June 2020 :منبع
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Kerama Marazzi doubles its 
Continua+ line

اشاره:
Kerama Marazzi )ِکراما ماراتْزی( 

اخیراً سرمایه گذاری های بزرگی را با 
هدف تقویت نقش مؤثر خود در بازار 

روسیه به عنوان تولیدکننده سرامیک های طراح با کیفیت باال انجام داده 
است. این شرکت که در سال 1992 تأسیس شد و هم اکنون بخشی از 
صنایع Mohawk است، با 21 اداره و بیش از 350 فروشگاه تک برندی 
در فدراسیون روسیه، بالروس، آسیای میانه، قفقاز، اوکراین، کشورهای 

بالتیک، رومانی و مولداوی یک پیشرو در صنعت محسوب می شود.
ما در مورد دو برابر شدن اخیر خط +Sacmi Continua  که مجهز به 
ویکتور  با  است،  دیجیتال  لعاب زنی  و  تزئین  راه حل های  جدیدترین 
 Kerama Marazzi بازاریابی  مدیر   )Viktor Osetskiy( اوِسْتْسکی 

صحبت کردیم.

CWR: چه شد که تصمیم گرفتید تا خط +Continua را دو برابر کنید؟

تولید  برای  فناوری  انعطاف پذیرترین  و  بهترین  این  اوِستْْسکی:  ویکتور 
اسلب های سنتی و هر نوع زیر مضرب )sub-multiple، سایزهای کوچک تر از 

یک سایز بزرگ( در جهان است.
با +Continua به لطف همگام سازِی )سینکرون کردن( دیجیتالی کل فرآیند 
می توانیم روی سرعت های باال، ضایعات کم تر بدون در نظر گرفتن سایز، دبل 

شارژ سریع، کیفیت و تکرارپذیرِی کامل حساب کنیم.
محصوالت  تهیه   Kerama Marazzi مأموریت  کنون،  تا  تأسیس  زمان  از 
سرامیکی با باالترین کیفیت برای بازار روسیه بوده است. به همین دلیل ما 
همیشه بهترین فناوری موجود در بازار را انتخاب کرده ایم تا به موجب آن 
بتوانیم محصوالت و خدمات جدیدی را به مشتریان مان ارائه کنیم که از پِس 

سخت گیرانه ترین استانداردهای کیفیت و طراحی برآیند.
به 2007  که  داریم   Sacmi با  مدت  طوالنی  رابطه  یک  ما  این،  بر  افزون 

نخستین  که  زمانی  می گردد؛  باز 
برای  را  خودمان  سفارش گذاری های 

کارخانه های کامل انجام دادیم.
CWR:  ویژگی های جدید این خط دوم 

چه هستند؟
و. اوِستْْسکی: هدف از سرمایه گذاری ما، برآورده ساختِن نیازهای خاص بازار 
نه تنها برای محصوالت با کیفیت باال با زیبایی شناسی برجسته بلکه مهم تر از 
همه برای توانایی تولید سایزها و تزئین های مختلف با بیشینه انعطاف پذیری، 
فارغ از محدودیت های سایزهای مشخص و سامانه های تزئین سنتی بود. این 
دلیلی است که ما Sacmi Deep Digital را که پلت فرم )بستر( جدید ادغام 
شده در +Continua است، برای سرمایه گذاری خود در دو برابر کردِن ظرفیت 

انتخاب کردیم.
این پلت فرم به ما امکان می دهد تا فرآیندهای تزئین خشک و تَر را هم گام 
)سینکرون( کنیم و رنگ ها و مواد را با تفکیک پذیری بسیار باال بنشانیم و به 

موجب آن، محصوالتی با زیبایی شناسی انقالبی بسازیم.
CWR:  به طور خاص، خط جدید چگونه پیکربندی می شود؟

یک  به  مجهز   )compactor( فشارنده  از  پیش  خط  این  اوِستْْسکی:  و. 
تزئین کننده جوهر افشان Sacmi DHD با DDG جدید است که می تواند 
تا  دهد  انجام  را  ساینده درشت(  )ذرات  گریت ها  از  الیه ای  انتخابِی  اِعمال 

افکت های )جلوه های( بافت دار و عمق دار زیادی در کاشی ایجاد نماید.
ما این راه حل را در اواخر 2019 نصب و راه اندازی کردیم و بالفاصله بهبود 
قابل توجهی در بهره وری و در مدیریت سبد محصوالت فعلی ما به همراه آورد 
و این امکان را برای ما فراهم کرد تا در مورد توسعه و عرضه محصوالت جدید 

بیاندیشیم.
CWR:  چه سایزهایی تولید می کنید؟

بخش  در  را  خود  چشم انداز  طبیعتاً   Kerama Marazzi اوِستْْسکی:  و. 
متوسط تا سطح باال قرار داده است. با +Continua ما در حال حاضر سایزهایی 

 Kerama Marazzi
خط +Continua خـود را دو برابر می کنـد

Kerama Marazzi has recently made major investments aimed at strengthening its pivotal role in the Russian market as a man-
ufac-turer of high-quality designer ceramics. Founded in 1992 and now part of Mohawk Industries, the company is an indus-
try leader with 21 offices and over 350 single-brand stores in the Russian Federation, Belarus, Central Asia, the Caucasus, 
Ukraine, the Baltic States, Romania and Moldova. 
We spoke to Viktor Osetskiy, Marketing Director of Kerama Marazzi, about the recent doubling of the Sacmi Continua+ line 
equipped with the latest Digital Decoration & Glazing solutions.
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Viktor Osetskiy

از cm 80×80 تا اسلب های بسیار بزرگ را تولید می کنیم که همه آن ها کیفیت 
و کارایی مشابهی دارند. ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که برای رقابتی 
بودن در بازار امروز ضروری است که بتوانیم به طور بهره ور با بَچ های کوچک 
کار کنیم. به لطف ادغام دقیق و یکپارچه بین سامانه های اِعمال جوهر و مواد، 
ما آزادانه می توانیم بر روی خالقیت تمرکز کنیم و ارزش افزوده را به حداکثر 

برسانیم.
CWR:  آیا سرمایه گذاری های جدیدی در آینده وجود دارند؟

و. اوِستْْسکی: با در اختیار داشتِن Sacmi Deep Digital ممکن است در 
آینده ظرفیت DDG را دو برابر کنیم به طوری که می توانیم نشاندن بیش تِر 

لعاب یا مواد را با فناوری دیجیتال انجام دهیم.
در پیکربندی فعلی، همگام سازِی اِعمال پودر با گرافیک DHD پس از آن، هم 
اکنون این امکان را برای ما فراهم می سازد تا رنگ ها و تزئین های کاماًل جدیدی 

را ایجاد کنیم که محصوالت Kerama را از رقبای ما متمایز می کند.
CWR:  بهبود بازار روسیه پس از شرایط اضطراری COVID-19 را چگونه 

می بینید؟
و. اوِستْْسکی: سیاست های سرمایه گذاری ما چشم انداز میان مدت تا بلند 
مدت دارند و اطمینان داریم بازارهایی را که تأمین می کنیم، دوباره برگشت 
خواهند داشت. هم اکنون زنجیره های تأمین بین المللی در حال بازگشت به 
حالت عادی هستند و در همان حال جوامع ما مشتاق هستند تا پس از لطمه 
شدیدی که از این شرایط اضطراری دیده اند، به کار خود باز گردند. البته برای 

انجام این کار، داشتِن ابزارهای درست ضروری است.
قدرت شرکت ما ریشه در سرمایه گذاری های مداوم ما در بهترین فناوری 
با عزم و  تا  فراهم می سازد  برای مان  را  امکان  این  موجود دارد؛ عاملی که 
اطمینان به آینده نگاه کنیم.                  ×

مصـاحبـــه
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FAT# و SAT# مجـازی، 
Industry 4.0 چهـره دیگر

Virtual #FAT and #SAT, 
the other face of Industry 4.0

Erika Franceschelli, SACMI (Imola, Italy)

Until just a few months ago, the role of digitalisation in the relationship between Sacmi and its customers centred around 
the ben-efits of remote assistance, predictive maintenance and after-sales services. 
But the global health emergency has brought greater urgency to a number of challenges that were already being addressed, 
par-ticularly remote execution of all phases relating to plant installation, testing and start-up (FAT, or Factory Acceptance 
Testing, and SAT, Site Acceptance Testing), which until now have been carried out by engineers physically present on-site. 
FAT and SAT are two key stages during which the supplier and customer work together with the shared goal of completing 
the project and checking the expected production performance. 

و   Sacmi بین  روابط  در  شدن  دیجیتالی  نقش  پیش،  ماه  چند  همین  تا 
پیش گویانه  نگهداری  و  تعمیر  دور،  راه  از  کمک  مزایای  حول  مشتریانش 
و خدمات پس از فروش متمرکز بود. اما وضعیت اضطراری بهداشت جهانی، 
بودند،  شده  حل  قباًل  که  چالش هایی  از  بعضی  برای  را  بیش تری  فوریت 
به همراه آورده است؛ به ویژه اجرای از راه دوِر همه مراحل مربوط به نصب، 
 Factory - یا آزمایش پذیرش کارخانه FAT( آزمایش و راه اندازی کارخانه
 Site Acceptance- آزمون پذیرش سایت ،SAT و Acceptance Testing

Testing( که تا کنون توسط مهندسان حاضر در محل انجام می شده است.

FAT و SAT دو مرحله کلیدی هستند که طی آن تأمین کننده و مشتری با 

همکاری  تولید  انتظار  مورد  عملکرد  بررسی  و  پروژه  انجام  مشترک  هدف 
می کنند.

ابزارهای جدید موجود، غلبه بر فاصله فیزیکی و کمک به پرسنل محلی در 
مونتاژ و عملیات راه اندازی و همچنین پایش از راه دوِر همه پارامترهای تولیدی 

دستگاه و کیفیت محصول را ممکن می سازد.
همراه با فناوری، سازمان دهی عامل مهم دیگری برای این عملیات ظریف است 
تا با موفقیت از یک مکان دور انجام شود. این شامل برنامه ریزی دقیق و از 
پیش تعیین شده نوع آزمایش هایی که قرار است انجام شوند و ابزارهای مورد 

استفاده است.



51گزيدهدنيایسراميک1399/44

زمان نیز یک عامل مهم است زیرا تا پایان مهلتی که توافق شده، الزم است تا 
 overall( سطوح مشخص و از پیش تعیین شده ای از اثر بخشِی کلی تجهیزات
equipment effectiveness. OEE( برای تأیید کیفیت محصول و در نتیجه 

توانمندی فرآیند به دست آیند.

پشتیبانی از فناوری ها و تیم های تخصصی
نخستین نیاز برای انجام FAT و SAT مجازی، داشتِن یک پیوند صوتی - بصری 
خوب از طریق یک بستر ارتباطی اینترنتی است که امکان تبادل اطالعات، 

عکس ها، ویدئو و صوت با کیفیت باال را فراهم می کند.
سخت افزارهایی مانند webcam، ایستگاه های کاری، دستگاه های واقعیت 

افزوده و نرم افزار برای تبادل امن داده ها نیز از عوامل مهم هستند.
در مورد Factory Acceptance Testing، دستگاه های موجود در کارخانه 
از دوربین های ثابت و متحرک و توسط مشتری پایش  با استفاده   Sacmi

رابط کاربری دستگاه پیشنهاد  بر  این، نظارت مستقیم  بر  افزون  می شوند. 
می شود به گونه ای که تجربه حضور فیزیکی در کنار خط را تکرار کند.

در مورد SAT نیز همین روش مورد استفاده قرار می گیرد اما در این مورد، این 
Sacmi است که از راه دور متصل است.

پرسنل فنی و فرآیندی متخصص مشابهی در هر دو عملیات FAT و SAT از راه 
دور شرکت می کنند و متشکل از تیمی از مدیران پروژه، کارشناسان فرآیند 
رایانک  مانند دستگاه های  بصری  دیجیتالی  ابزارهای  است.  فنی  مدیران  و 
مالشی )تبلت( و وب کم ها برای ارتباطات زنده و تبادل ویدئوها، فایل ها و غیره 
نیاز به تخصص خاصی ندارند زیرا این دستگاه ها هم اکنون بخشی از زندگی 
روزمره ما هستند. در مورد ابزار دقیق پیچیده تر، اگر راه حل های »وصل کن و 
استفاده کن« )plug & play( کافی نباشند، Sacmi می تواند پشتیبانِی تیمی 
از متخصصان فناوری اطالعات)IT( را فراهم کند که می توانند مشتریان را از 
طریق دستورالعمل های آماده سازی و تنظیم راه بیندازند. افزون بر این، ابزار 
دقیِق مورد استفاده در طول FAT مجدداً می توانند برای SAT استفاده شوند تا 

به مرحله تنظیم فناوری در محل مشتری شتاب دهد.

آماده سازی
مرحله آماده سازی برای رسیدن به ضرورت زمانی در نظر گرفته شده ضروری 

است.
در مورد آزمایش های متداول در محل، عملیات تنظیم دستگاه برای چندین 
اجراهای  جمله  از  می شوند؛  انجام   FAT / SAT آزمایش های  از  پیش  روز 

مقدماتی پیش از خود آزمایش ها.
هنگام انجام آزمایش از راه دور، ابزارهای ارتباطاتی نیز باید تنظیم شوند که به 
معنای آن است که برای دستیابی به یک سطح کارآمد از تبادل داده ها، همه 

اتصاالت و ابزارهای مورد نیاز باید آزمایش شوند.
این امر به وضوح یک برنامه و بیش از هر چیز، سازمان دهی اضافی و نیز 

آماده سازی و بررسی فناوری های مربوطه را می طلبد.
همچنین باید به یاد داشته باشیم که این راه حل ها همیشه منحصر به فرد و 
استاندارد شده نیستند و پلت فرم های ارتباطی مختلف که مبتنی بر اینترنت 
هستند، در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. به همین دلیل است 
که Sacmi نه تنها راه حل های استاندارد ارائه می دهد بلکه قادر است تا خدمات 
کند.  فراهم  مشتریان  نیازهای خاص  به  پاسخ دهی  برای  نیز  را  اختصاصی 
همچنین فناوری، به ویژه واقعیت افزوده، می تواند بر مشکالت زبان غلبه کند؛ 

جنبه ای که پیش از این یک مانع بزرگ بود.

تجربه Sacmi و نخستین SAT مجازی در چین
چندین سال است که Sacmi در حال سرمایه گذاری در ابزارهای پشتیبانی 
از راه دور برای خدمات مشتری و آموزش کارکنان فنی و فروش بوده است. 
وضعیت اضطراری COVID-19 روند کار را به طور چشم گیری تسریع کرد، اما 

شرکت کاماًل آماده بود.
درست از مراحل آغازین همه گیری در ماه ژانویه و محدودیت های مسافرتی 
اولیه، Sacmi شروع به راه اندازی و گسترش خدمات کمک از راه دور و واقعیت 
افزوده کرد تا تیم هایش بتوانند با مشتریان در سراسر جهان در ارتباط باقی 

بمانند و فعالیت های نصب و راه اندازی کارخانه را ادامه دهند.
مناطقی  ویژه در  به  مناطق جهانی  از  تعدادی  در  به همین روش   Sacmi

که همه گیری هنوز در مرحله بحرانی است، در حال ادامه فعالیت است. در 
 Belite مجازی را در چین و در کارخانه SAT نخستین Sacmi سال جاری
Ceramics به صورت موفقیت آمیز انجام داد؛ جایی که همه دستگاه ها برای 

دو خط کامل جدید جهت تولید کاشی های کف پرسالنی لعاب دار و کاشی های 

انقــالب صــنعتی 4.0
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ENDLESS INNOVATION SINCE 1919

دیواری بدنه سفید قباًل و تا پایان سال 2019 رسیده 
پیوسته  سایش  برای  آسیاب   2 شامل  این ها  بودند. 
 2 پرس،   5 اسپری درایر،   2 )مدوالر(،  پیمانه ای 
خشک کن افقی، تزئین کننده های دیجیتال، 2 کوره دو 

کاناله، 5 خط سورت )درجه بندی( و LGV ها است.
پس از نخستین مرحله نصب که از راه دور و با پشتیبانی تکنسین های محلی 
Sacmi انجام شد )برای بعضی از دستگاه ها(، دو خط سورت کاماًل از راه دور 

راه اندازی شدند.
در طول دو هفته بعد، هم اجراهای آزمایشی و هم آزمایش های تولید صرفاً با 
پایش از راه دور انجام شدند. سرانجام برای خطوط تزئین، تیمی از متخصصان 
مستقر در ایتالیا و اندونزی، عملیات را از راه دور پایش کردند و عماًل 24 ساعت 
 Belite در روز با تکنسین های محل کار هماهنگ بودند. در نتیجه، کارخانه

Ceramics اکنون با رضایت کامل مشتری در حال فعالیت است.

مزایای FAT و SAT مجازی
به دنبال تجربه Belite Ceramics، در ماه های اخیر Sacmi مداخله های از راه 
دور بسیار بیش تری را به پایان رسانده است - از جمله FAT ،SAT و نصب هایی 

برای همه کسب و کارهای گروه.
مشتریان عالوه بر قدردانی از توانایی Sacmi در تضمین تداوم تأمین و کمک، 
اعتماد کامل به خدمات را نشان داده اند. به ویژه آن ها تحت تأثیر سازمان دهی 
دقیق عملیات، انطباق وسواسانه با دستورالعمل ها و مهم تر از همه تعامل مداوم 
با متخصصان Sacmi قرار گرفتند که کارکنان محلی را از طریق روش های 
پیچیده، حتی عملیاتی که پیش از آن هرگز انجام نداده بودند، راهنمایی 
کرده اند. نتایج بسیار مثبت نشان داده اند و در بعضی موارد حتی از انتظارات 

اولیه نیز فراتر می رفتند.
 FAT مورد  در  مزیت  بزرگ ترین 
دست  به  صـرفه جوئی  مجـازی، 
و  مسافرت  زمان  لحاظ  از  آمده 
هزینه ها است؛ زیرا عملیات از راه 
دور مطابق با همان پروتکل های 
اگر  که  می شوند  انجـام  پذیرش 
مهندسـان بـه صـورت فیـزیکی 
حضور پیدا کرده بودند، پذیرفته 

می شدند.
 مشتریان با توجه به فعالیت های در
محل، صرفه جوئی ها در هزینه های 

سفر متخصصان و سرپرستان حاضر در طول مراحل 
مختلف نصب را درک می کنند.

در نهایت به لطف انتخاب ابزاری که ارتباط و تبادل 
داده ها را از طریق گفتگوی مستقیم با دستگاه ها و غیر 
ضروری ساختِن مستندسازی کاغذی تسهیل می کند، 

سرعت تبادل اطالعات بهبود یافته است.

آینده
محدودیت های مسافرتی جهانی که در طول مدت همه گیری اِعمال شده است، 
برای انواع مشخصی از خدمات، نقطه ای بدون بازگشت را رقم زده است. این 
بدان معناست که فناوری هایی که در این مرحله به کار گرفته شده اند و تداوم 
عملیاتی را تضمین نموده اند، احتماالً در میان مدت بر جای خواهند ماند. اما 
FAT و SAT از راه دور نیز ممکن است حتی در صورت لغو محدودیت های 

مسافرتی، معیار جدیدی برای آینده باشد.
به صورت مشابه، این در مورد همه فناوری ها و ابزارهایی که قادر هستند تا 
تجربه حضور فیزیکی در محل را تکرار و حتی بهبود ببخشند، اِعمال می شود. 

البته هر دو جنبه جغرافیایی و فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرند.
سطح مشخصی از بلوغ فناورانه ای و فاصله جغرافیایی قابل توجه بین ادارات 
مرکزی Sacmi و محل مشتری، عواملی هستند که جذابیت ویژه ای به چنین 

خدماتی در طوِل یک چهارچوب زمانی کوتاه تر می بخشند. 
بنابراین چه تحوالت دیگری را می توانیم انتظار داشته باشیم تا در این زمینه 

شاهد باشیم؟
یک هدف میان مدت تا بلند مدت می تواند هدفی باشد که مراحل آزمایش اولیه 
و FAT را به طور کامل مجازی سازی نماید، برای مثال با استفاده از مدل های 
همه  می توانند  که  دیجیتال  دوقلوی 
دستگاه ها  واقعی  عملکرد  جنبه های 
را تکرار کنند. این راه حل ها در حال 
استفاده  مورد   Sacmi توسط  حاضر 
قرار می گیرند، نخست برای اطمینان از 
یک فرآیند کارآمدتِر مهندسِی دستگاه 
با همکاری مشتری و دوم برای انجام 
در  پیشرفته  تحقیقاتی  پروژه های 
خطوط تولید با هدف دیجیتالی سازی 
بیشتِر مراحل مختلف فرآیند، از تهیه 

بدنه تا تدارکات.
×

انقــالب صــنعتی 4.0
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تکامل هوشـمندانه توسـعه محصـول
The smart evolution of product evelopment
For a globalised sector like the ceramic industry, the travel restrictions imposed during the Covid-19 emergency have not 
only affected commercial activities in recent months but have also hampered manufacturing operations that require suppli-
er personnel to be physically present at the plant. In this respect, the digital revolution has brought major benefits. Remote 
plant and machinery assembly and start-up operations have been successfully completed, predictive maintenance of Indus-
try 4.0 lines has allowed shipments and deliveries to be organised on time, and production issues have been resolved re-
motely through teleservice.

برای یک بخش جهانی شده مانند صنعت سرامیک، محدودیت های مسافرتی 
اِعمال شده در طول مدت وضعیت اضطراری Covid-19 نه تنها فعالیت های 
تجاری در ماه های اخیر را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه عملیات تولید را 
که الزم است تا پرسنل تأمین کننده در کارخانه حضور فیزیکی داشته باشند، 
مختل کرده است. از این نظر انقالب دیجیتالی مزایای بزرگی به همراه آورده 
است. عملیات مونتاژ و راه اندازی کارخانه و ماشین آالت از راه دور با موفقیت 
انجام شده است، تعمیر و نگهداری پیشگویانه خطوط Industry 4.0  اجازه 
داده است که حمل و نقل ها و تحویل ها به موقع سازمان دهی شوند و مسائل 

تولیدی از راه دور و از طریق سرویس از دور )teleservice( حل شده اند.
حوزه دیگری که برای تولیدکنندگان کاشی سرامیکی در معرض خطر قرار 
دارد، توسعه و صنعتی سازِی محصول جدید است؛ مرحله ای ظریف و راهبردی 

که تا کنون حضور شرکاء در محل ضروری بوده است.
یک پروژه جالب در این زمینه را MProject Consulting توسعه داده و به 
بازار عرضه کرده است؛ شرکتی مشاوره ای که پائولو سایِلی )Paolo Saielli( در 

امارات متحده عربی به راه انداخته است.
و)Remote Product Development، توسعه   RPD این برنامه جدید که
محصول از راه دور( نامیده می شود، نه تنها مشکل فاصله فیزیکی را برطرف 

می کند، بلکه با هدف انتخاب یک رویکرد R&D 4.0، آن مشکل را به فرصتی 
برای انقالبی کردِن تحقیق و توسعه در صنعت سرامیک تبدیل می نماید.

و  رنگ  و  لعاب  سازندگان  برای  عمدتاً   RPD« می دهد:  توضیح  سایِلی 
تولیدکنندگان کاشی سرامیکی است که به عنوان ابزاری برای اولی و فرصتی 
برای دومی به کار می رود. اهمیت آن به عنوان یک ابزار از این واقعیت ناشی 
می شود که هنوز هیچ جایگزین معتبری برای فرآیند توسعه محصول سنتی 
انجام شود  لعاب  تأمین کننده  توسط  ابتدا  ندارد که ممکن است در  وجود 
و سپس به واحدهای تولیدی مشتری منتقل شود. این رویکرد سنتی شامل 
عوامل ناشناخته بسیاری است و ممکن است باعث تأخیر و توقفات تولیدی 

برای آزمایش های مکرر شود.«
کاربران بالقوه RPD شامل شرکت های بزرگ تجاری با شرکای تولیدی هستند 
که بسیار غیرمتمرکز یا حتی مستقر در خارج از کشور هستند. سایِلی می افزاید: 
»در این مورد، RPD پیوند مستقیمی بین افراد درگیر در کار توسعه ایجاد 
می کند، زمان های تنظیم را کاهش می دهد و نیاز به مسافرت فیزیکی را تا 

مرحله تأیید نهایی پروژه تحقیقاتی برطرف می کند.«
RPD متشکل از یک روش دیجیتالِی ساخت یافته و استاندارد شده برای توسعه 

محصول مبتنی بر نرم افزار پیشرفته است. همه تجهیزات الزم به راحتی در هر 
کجای دنیا در دسترس هستند؛ مانند طیف سنج نوری، یک 
چاپگر / رسام )پالتر( اداری و محلی با نورپردازی استاندارد 

شده برای ارزیابی رنگ.
اگر چه مدتی است که فناوری های مدیریت کار از راه دور 
که  زمانی  و  همه گیری  شیوع  از  پس  اما  داشته اند،  وجود 
مشخص شد به این زودی ها زندگی به حالت عادی باز نخواهد 
گشت، MProject Consulting شروع به توسعه RPD کرد. 
سایِلی می گوید: »اگر بر فرض محال، تغییراتی که وضعیت 
اضطراری بهداشتی به همراه آورده است به حالتی عادی در 
فردا تبدیل شود، COVID-19 نیازی را ایجاد کرده است که 
با توجه به تجربه زندگی خودم به مدت 5 سال گذشته در 
خارج از کشور و همکاری به روش های مختلف با شرکت های 
بین المللی، من معتقدم این نیاز می تواند به راحتی برآورده 
شود. بدیهی است که به ابزاری نیاز بود که بتواند این شکاف را 
پُر کند. فناوری های تشکیل دهنده مختلف به خوبی شناخته 
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شده بودند، همه آن چه الزم بود، شریکی بود که به پروژه عالقه مند باشد و 
ابزارهای الزم برای تحقق آن را داشته باشد.«

این چالش را اِلِنا پِلِسی )Elena Pellesi( مدیر عامل شرکت طراحی سرامیک 
 MProject Consulting .بر عهده گرفت Digital Design مشهور ایتالیایی
همراه با این شریک و با همکاری مائورو بانی )Mauro Bagni( که متخصص در 
این حوزه است، توسعه دادِن RPD را آغاز کرد. بهینه سازی برنامه فقط دو ماه به 

طول انجامید و قباًل در شرایط مختلف با نتایج بسیار مثبت آزمایش شده است.
• مزایای توسعه محصول از راه دور

به لطف فناوری های دیجیتالی جدید، RPD گام بعدی به سوی روش شناسی 
 Product Development 4.0 متدولوژی( ساخت هوشمند است. استفاده از برنامه(
که از راه دور قابل کنترل است، مزایای زیادی را به همراه می آورد. نخست این 
که فرآیند توسعه محصول حتی بدون حضور در محل تکنسین ها سریع تر انجام 
می شود و در عین حال سطوح بسیار باالیی از کارایی را از لحاظ استانداردسازی 
محصول تضمین می کند. سایِلی می گوید: »همیشه بزرگ ترین مشکِل توسعه 
از راه دور، تکرارپذیرِی یک نمونه آزمایشگاهی در مقیاس صنعتی بوده است، 
حتی اگر در واحد آزمایشگاهی صنعتی )طرح پایلوت( تولید شده باشد؛ دلیل 
آن تعداد زیاد متغیرهای درگیر )نوع دستگاه دیجیتال، جوهرها، شرایط تولید 
و غیره( است. RPD اجازه می دهد تا فعالیت های تحقیقاتی غیرمتمرکز با 
شرایط تولید مطابقت داشته باشند، به طوری که مشکل تکرارپذیری صنعتی 
در مراحل قبل تر رفع و مدیریت می شود. به طور خالصه، ما محصوالتی را 
توسعه می دهیم که تولیدکنندگان کاشی در واقع قادر خواهند بود تا بر اساس 

داده های ابزاری تولید کنند.«
همه این ها صرفه جویی در هزینه تولیدکنندگان کاشی را به همراه دارد زیرا به 
طور قابل مالحظه ای توقفات تولیدی را برای آزمایش کاهش می دهد و فرآیند 
عرضه محصول را تسریع می کند و به موجب آن فعالیت های بازاریابی و فروش 

را تسهیل می نماید.
RPD بدون در نظر گرفتن سایز و سطح فناوری Industry 4.0 کارخانه، به 

برنامه  این  شود.  پیاده سازی  سرامیکی  نوع شرکت  هر  در  می تواند  راحتی 
ارائه  تولیدکننده  هر  برای  را  مفیدی  بسیار  و  جالب  بسیار  کارکردهای 
می دهد، اگر چه MProject Consulting انتظار دارد تا بیش ترین عالقه را 
از شرکت های فعال در خارج از مناطق سرامیکی ایتالیا و اسپانیا شاهد باشد؛ 
مانند خاورمیانه، چین، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی و اروپای 
شرقی. سایِلی می افزاید: »در حقیقت، این تولیدکنندگان لعاب و رنگ ایتالیایی 

و اسپانیایی هستند که بیش ترین سود را در استفاده از RPD می برند.«
 خدمات ارائه شده توسط MProject Consulting عالوه بر توسعه زیبایی شناسانه

و فناورانه ای محصول، شامل مشاوره صنعتی و بازاریابی و آموزش کارکنان 
بر روی هر  راه دور  از  نیز می باشد که می تواند به صورت  اپراتور  و  فروش 
این پرسش پیش می آید  ارائه شود.  استفاده می کند،  پلتفرمی که شرکت 
که آیا راه حل های توسعه محصول از راه دور ممکن حتی پس از از سرگیرِی 
خود  ما  »قطعاً.  می گوید:  قاطعیت  با  سایِلی  گردند؟  استاندارد  مسافرت ها 
خواهیم دید که علی رغم ترس هایمان، تغییر در واقع می تواند زندگی و نحوه کار 

ما را بهبود بخشد. سپس از خودمان خواهیم پرسید: »چرا به عقب برگردیم؟«
البته ما سفر را دوباره آغاز خواهیم کرد اما احتماالً آرام تر و با احتیاط بیشتر. این 
واقعیت ناگفته نماند که دست کم برای 18-12 ماه آینده، هر زمان که وارد یک 
کشور می شویم، مجبور خواهیم بود تا با عدم اطمینان از محدودیت های بالقوه 

یا الزامات قرنطینه ای زندگی کنیم.«
×                

انقــالب صــنعتی 4.0

Paolo Saielli

MProject Consulting یک شرکت مشاوره ای است که پائولو سایِلی در 2019 در رأس الخیمه )امارات متحده عربی( تأسیس کرد. وی یک حرفه ای با 25 سال 

تجربه در بخش سرامیک است و به عنوان مدیر توسعه محصول در چند شرکت مهم ایتالیایی و اخیراً در RAK Ceramics کار کرده است.
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خطاهای کم تـر با تـدارکات هوشـمند
Fewer errors with smart logistics 
Infolog (Modena, Italy)

In the day-to-day operation of a ceramic warehouse, goods that have been prepared for shipment are often not placed in 
the correct location and therefore cannot be identified immediately. As a result, carriers arrive at the warehouse to pick up 
quickly the goods but the process of identifying the correct pallet is lengthy, poorly organised and complex for the operator. 
The goods placement procedures have not been followed with due care and that is the consequence.

در عملیات روزمره یک انبار سرامیک، کاالهایی که برای حمل آماده شده اند اغلب 
در مکان درست قرار داده نمی شوند و بنابراین نمی توانند بالفاصله  شناسایی 
شوند. در نتیجه، حامل ها برای برداشتِن سریع کاالها به انبار می رسند اما برای 
اپراتور، فرآیند شناسایی پالِت درست فرآیندی طوالنی، پیچیده و با سازمان دهی 
ضعیف است. رویه های قرار دادِن کاالها با دقت الزم دنبال نشده اند و این مشکل 

دستاورد آن است.
این جا مهم ترین پرسش پیش می آید: آیا می توان فرآیند شناسایی پالت و در 

نتیجه روندهای حمل و نقل را تأیید و در همان زمان ساده کرد؟
به لطف استفاده از هوش مصنوعی )Artificial Intelligence, AI( و واقعیت 
افزوده )Augmented Reality, AR( برای کمک به اپراتور، پاسخ این پرسش 

مثبت است.
وقتی پالت، محیِط کنترل شده انبار را ترک می کند و در منطقه حمل و نقل 
خارجی چیده می شود، رد آن به راحتی گم می شود. و اگر اپراتور مجبور باشد تا 
پالت ها را یک به یک بررسی کند تا محتوای آن ها را تعیین نماید، این امر به وضوح 

می تواند عملیاتی بسیار زمان بَر شود.
 Intellimag در زمان شناسایی، عملیات جستجو می تواند با استفاده از نرم افزار
pro-tile از Infolog همراه با راه حل iPick از Var BMS ساده شود؛ ترکیبی که از 

پتانسیل ارائه شده توسط هوش مصنوعی و واقعیت افزوده برای راهنمایی اپراتور 
در برداشتِن مواد آماده شده برای حمل و نقل بهره می برد.

این فناوری نوآورانه از بینایی رایانه ای )برای مثال، توانایی تشخیص تصاویر( استفاده 
می کند؛ در این مورد نشانگرهای واقعیت افزوده یا نمادهای مرتبط با مکان یا شیء 

منفرد که توسط AI تشخیص داده می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.
• شناسایی در یک نگاه

هنگامی که کاال برای حمل و نقل آماده شد، اپراتور ُکدی را با هدایت برنامه ریز 

خودکار Regia Attiva از Intellimag pro-tile به پالت مشتری پیوست می کند 
که متعاقباً در کنار سایر کاالهای آماده برای حمل قرار می دهد. iPick بالفاصله و 

به محض رسیدِن حامل، کاال را شناسایی می کند.
با استفاده از AI و AR ، iPick قادر به حذف خطاهای هنگام برداشتن است.

هر نشانه ای شناسایی و پرچم گذاری می شود و سپس بسته به این که پالت برای 
حمل در نظر گرفته شده است یا خیر، روی صفحه با رنگ سبز یا قرمز نشان داده 

می شود.
این راه حل می تواند بر روی عینک های هوشمند نصب شود تا سهولت حرکت 
بیش تری را برای اپراتورها فراهم آورد یا روی یک PC قرار گرفته بر روی لیفتراک 
که به webcam متصل است، نصب گردد. پالت ها با اپلیکیشن مبتنی بر تصاویر 
مخابره شده از دوربین های ویدئویی به صورت بی وقفه تجزیه و تحلیل می شوند و 

هنگامی که نشانه های فعال شناسایی شدند، فوراً پرچم گذاری می گردند.
مدیرعامل Infolog جورجو تِسوریِری )Giorgio Tesorieri( از تملک 51% از 
شرکت توسط Var Group، سازمانی با 340 میلیون یورو گردش مالی که کاماًل 
به گروه Sesa و)SES.MI( تعلق دارد، خبر داد. وی گفت: »Infolog قباًل به عنوان 
یکی از توسعه دهندگان پیشرو نرم افزار WMS در ایتالیا شناخته شده بود و پس 
از عضویت در گروه Var این فرصت را خواهد داشت تا راه حل های خود را بیش تر 
توسعه دهد.« این عملیات منجر به معرفی اپلیکیشن های فناورانه ای جدید مانند 

iPick شده است که مزایای ارائه شده توسط نرم افزار Infolog را کامل می کند.

به لطف استفاده از این فناوری جدید، Intellimag pro-tile حتی قادر خواهد 
بود تا مدیریِت کامل تِر جریان تدارکات را نیز تضمین نماید.

 Intellimag ،با ساده سازِی عملیات بارگیری در مرحله نهایی پیش از حمل iPick

pro-tile را که در حال حاضر پُرکاربردترین سامانه در بخش سرامیک است و به 

خاطر بهره وری، دقت و قابلیت اطمینان آن مشهور است، تکمیل می کند.              ×

انقــالب صــنعتی 4.0
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Progea

Movicon.NExT یک راه حل نرم افزاری جدید است که به طور کامل 

برای انطباق با فناوری های آینده باز طراحی شده است و از تجربه سی ساله 
Progea در این بخش بهره می برد و یک استاندارد جدید تعالِی فناورانه ای 

را برای Smart Factory )کارخانه هوشمند( ایجاد می کند. پلت فرمی  که 
Movicon.NExT بر آن بنا شده، برای غلبه بر محدودیت های فناوری های 

سنتی SCADA/MES/HMI طراحی شده است و راه حل های نرم افزاری 
نسل بعدی را ارائه می دهد.

در کارخانه های هوشمند مدرن، توانایی دستگاه ها برای ارتباط برقرار کردن 
با یکدیگر زمینه ساز انقالب دیجیتالی Industry 4.0 و IoT )اینترنت اشیاء( 
می شود. فناورِی این پلت فرم به تولیدکنندگان و طراحان این فرصت را 
می دهد تا به طور قابل توجهی بهره وری، کیفیت و انعطاف پذیری را افزایش 

دهند.
راه حلی که Progea ارائه داده است، یک 
محیط پیکربندی بصری را فراهم می کند 
که امکان سهولت اجرای پروژه های هر چند 
پیچیده را فراهم می آورد که مدول های 
ساخته  مدول های  یا  سامانه  عملکردی 
یکپارچه  را  ثالث  اشخاص  توسط  شده 
می سازد و می تواند به آسانی در پلت فرم 

گنجانیده شود.
ضبط،  تجسم،  ارتباطات،  پیکربندی، 
تجزیه و تحلیل، امنیت، کنترل و توزیع 
اطالعات در هر سطحی از شرکت، اعم از 
محلی یا توزیع شده به صورت جغرافیایی، 
توابعی هستند که به راحتی بر روی یک 
پلت فرم قابل دسترس می باشند و مزایای 
بودن  پیمانه ای  و  کامل  یکپارچه سازی 

)modularity( را ارائه می دهد.
Progea همگام با تعهد قوی خود به نوآوری، به طور مداوم راه حل های 

جدید، عملکردهای جدید و معماری های جدیدی را توسعه و در دسترس 
طراحان خودکارسازی )اتوماسیون( قرار می دهد.

در حالی که فناوری Movicon.NExT یک فناوری آینده نگر و نسل بعدی 
است، کارکردهای جدیدی که هدف آن ها بخش MES است، بر پایه این 
فناوری توسعه خواهند یافت و همه جنبه های شرکت ها برای طرح ریزی، 
زمان بندی و بهینه سازی فرآیندهای تولید را یکپارچه می سازد. بهره وری 
 )Big Data( داده های بزرگ ،)Analytics( مبتنی بر دانش تجزیه و تحلیل
فرآیندهای  دیجیتالی سازی  برای  ضروری  جنبه هایی   ،)Cloud( اَبر  و 

خودکارسازی صنعتی هستند.
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Ibea

Print Vision Master یک سامانه بصری است که توسط Ibea برای 

کنترل کیفیت چاپ رنگی بر روی مواد بازتابنده )صفحات فلزی، ورق های 
پالستیکی و غیره( توسعه داده شده و هم اکنون با نرم افزار جدید برای 
بازرسی از سطوح سرامیکی سایز بزرگ تزئین شده پخته و خام تا حداکثر 
عرض 1/6 متر تدارک دیده شده است. طول را می توان به صورت »بی 

نهایت« یا با هر سایز کاشی تنظیم کرد.
مکانیکی  عیوب  تا  است  قادر   Print Vision Master به روزرسانِی  این 
)سوراخ ها، ترک ها، لب پریدگی( و عیوب چاپ یا گرافیکی )لکه ها، نقص در 
تزئین، خطاهای رنگ، عدم وجود رنگ، چاپ نادرست و غیره( را بر روی 
سطوح بزرگ و بدون نیاز به پیکربندی مداوم آشکار کند. این سامانه از 
تصاویر یا نمونه های اصلی jpg می آموزد و از الگوریتم های کامل در بازرسی 
از چاپ فلز استفاده می کند. این الگوریتم ها قادر هستند تا بیش از 6 کاشی 
در ثانیه را با بررسی ویژگی های مربوط به شکل هندسی، رنگ و گرافیک 

حتی در سرعت های تولید بسیار باال بازرسی نمایند.
پس از این که چاپگر جوهر افشان به یک دوربین خطی با وضوح بسیار باال 
)تا 8K RGB( مجهز شد که بتواند سطح کاشی را که با LED های نور سفید 
اختصاصی پُرقدرت روشن شده است، به سرعت اسکن کند، این سامانه 
بالفاصله می تواند روی هر خط موجود نصب شود. تصویر اسکن شده بر 
روی یک مانیتور بزرگ 64 اینچی نمایش داده می شود که همه جزئیات 

عیوب شناسایی شده را که بر اساس نوع تقسیم بندی شده اند، نشان می دهد. 
 Team( امکان مشاهده آمار کامل اضافی نیز وجود دارد. سامانه از طریق وب
Viewer( قابل کنترل است و پانل کنترل اضافی می تواند همه خطوط 

متصل را نمایش دهد.
فناوری Ibea این امکان را به Print Vision Master می دهد تا بدون اجبار 

به هر بار برنامه ریزی مجدد، به سرعت تنظیمات جدید تولید را بیاموزد.
این نرم افزار قادر است تا به صورت پویا نوع طراحی گرافیکی مورد استفاده 
را یاد بگیرد، تعداد فِیس های ممکن را شناسایی کند و الگوریتم های آن را 
طوری تطبیق دهد تا به صورت خودکار هر عیب را آشکار کند و در نتیجه، 

صرفه جویی های قابل توجهی را در وقت اپراتورها تضمین نماید.
اپراتور به راحتی می تواند وضوح اندازه نقص )به mm( و انحراف رنگ )به 

صورت درصدی( را تنظیم کند.

انقــالب صــنعتی 4.0
دستــاوردهای
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سیـر تکامل در تولیـد هم زمان
Evolution in Cogeneration
Alberto Bidi, Solar Turbines (Riazzino, Switzerland)

Cogeneration with gas turbines are widely recognized as the best way to improve efficiency in the ceramic market. How does 
cogeneration apply in ceramic production?
The exhaust of gas from the turbine goes directly into a spray dryer in order to generate the required heat, the electricity is 
used in the factory or exported to the national grid. Gas turbines increase the overall process efficiency.

تولید هم زمان )Cogeneration( با توربین های گازی به طور گسترده ای به 
عنوان بهترین راه برای بهبود بهره وری در بازار سرامیک شناخته شده است. تولید 

هم زمان در تولید سرامیک چگونه به کار گرفته می شود؟
گاز خروجی از توربین مستقیماً به داخل اسپری درایر می رود تا گرمای الزم 
را تولید کند و برق یا در کارخانه استفاده می شود یا به شبکه سراسری صادر 
تولید  افزایش می دهند.  را  راندمان کلی فرآیند  می گردد. توربین های گازی 

هم زمان با توربین های گازی مزایای مختلفی به همراه می آورد؛ از جمله:
• تأمین امن انرژی محلی،

• سهیم شدن در بهبود محیط زیست جهانی و کاهش انتشار گازها،
• ارتقاء شایستگی در بهره وری انرژی،

• صرفه جویی در هزینه با کاهش هزینه کل مصرف گاز و برق،
• افزایش بهره وری، قابلیت اطمینان و در دسترس پذیری.

توربین های گازی صنعتی در مقیاس متوسط که قطعات چرخنده کمی دارند، 
به دلیل مقاومت، انعطاف پذیری سوخت و توانایی آن ها در جذب یا رد تقاضای 
ناگهانی بار، مناسب ارزیابی می شوند. چنین طرحی از لحاظ قابلیت نگهداری و 
کارایی مزایای متعددی را تضمین می نماید؛ شامل عدم مصرف روغن روانکاری، 
خرابی کم تر )و بنابراین دسترس پذیرِی بیش تر( و امکان جایگزینی آساِن موتور 

کامل در هنگامی که تعمیرات اساسی ضروری است و یا در پایان عمر توربین.
در مکان هایی که توان شبکه در دسترس نیست یا ناپایدار است، مجموعه هایی از 
ژنراتور توربین گازی برای پشتیبانی از کارکرِد مداوِم یک کارخانه صنعتی ایده آل 
هستند. بسته های Solar Turbines می توانند بارهایی تا 80% ظرفیت اسمی را 
بپذیرند یا رد کنند که آنها را برای راه اندازی و پشتیبانی از عملیات صنعتی ایده آل 

می سازد.
سرویس جدید »تولید هم زمان ارزش«

در سا ل های اخیر رشد چشمگیری در راه حل های 
فناورانه اِی پشتیبانی شده با دیجیتالی سازی و فناوری 

اطالعات در همه بخش ها به وجود آمده است.
داخلی  برنامه  یک   Solar Turbines نتیجه،  در 
هم زمان  )تولید   Value Co-Generation که  را 
این  است.  کرده  راه اندازی  می شود،  نامیده  ارزش( 
»ایجاد هم زمان«  عبارت  از  گرفتن  امانت  با  برنامه 

)co-creation( که به همکاری نزدیک بین تأمین کننده و مشتری سازمانی 
اشاره می کند، بر توسعه راه حل های فناورانه اِی بیش تر و ارائه خدمات مشاوره ای 
از  مفصل تری  و  جدید  مفهوم  دیدگاه،  تغییر  این  نتیجه  می شود.  متمرکز 
خدمات است. زیربنای این برنامه، فلسفه کار کردن با همکاری تأمین کنندگان 
ماشین آالت است تا مشخصات دستگاهی یا تغییرات عملکردی در نتایج که 
مشتری خواهان دستیابی به آن هاست، شناسایی شوند. توربین از یک راه حل 

استاندارد به یک جزء سازنده کاماًل یکپارچه از یک تجهیز خاص تبدیل می شود.
 در حال تکامل به سوی یک شبکه هوشمند

از طریق پلت فرم دیجیتالی ™InSight که در درون گردش کار واحد تجاری 
Solar Digital )که با بهینه سازی انرژی سر و کار دارد( کار گذاشته شده است، 

می توان همراه با مشتری به طور مداوم - و به صورت بی وقفه - عملکرد تولیدِی 
 ERP توربین گاز نصب شده را بررسی کرد. این پلت فرم می تواند به سامانه تولید
متصل شود و در بعضی موارد به طور خودکار و بر پایه هزینه انرژی در شبکه، 

توازن را برقرار خواهد ساخت.
™InSight با در نظر گرفتن پارامترهای درون زا و برون زای خط تولید، یک پاسخ 

متوازن را بر پایه تقاضای انرژی کارخانه از یک سو و شبکه از سوی دیگر ارائه 
 Industrial Internet of ،اینترنت صنعتی اشیا( IIoT می دهد. این اپلیکیشِن

Things( سایت تولیدی را در داخل یک شبکه هوشمند قرار می دهد.

گاز: پُلی ایده آل به سوی اقتصاد پایدار
صنعت  در  استفاده  برای  که   Solar Turbines توربین های  از  نسل  آخرین 
سرامیک ایده آل هستند، می توانند سوخت های سبز را بسوزانند: بیوگاز و گاز 
سنتزی )syngas(، هر دو تا 100 و مخلوط های هیدروژن تا 70% و بیشتر.           ×

پــایــــــداری

SPRAY DRYERGAS TURBINE
SLURRY

اسپری دایر
دوغاب

توربین گازی
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اِعـمال تمام دیجیتـالِی لعاب های ضـد باکتـری 
روی چینـی بهـداشتی

Full digital application of antibacterial glazes on sanitaryware
Sacmi Sanitaryware (Imola, Italy)

Surface sanitisation is an increasingly urgent need of the sanitaryware market and has become a standard requirement in the 
manufacture and sale of high-quality products. With the , Sacmi offers its global customers a new service for maximising the 
efficiency and effectiveness of the process and consequently the added value given to the product.
The sanitising glaze consists of applied to the glazed piece before firing. 

ضد عفونی کردِن سطح نیازی است که برای بازار چینی 
بهداشتی به طور فزاینده اهمیت بیش تری می یابد و به 

یک نیاز استاندارد در تولید و فروِش محصوالت با کیفیت باال تبدیل شده است.
با دیجیتالی کردِن اِعمال لعاب بهداشتی، Sacmi به مشتریان جهانی خود 
خدمات جدیدی را برای به حداکثر رساندِن بهره وری و اثر بخشِی فرآیند و در 

نتیجه ارزش افزوده داده شده به محصول ارائه می دهد.
لعاب ضد عفونی کننده شامل یک الیه مخصوص با ضخامت تنها چند دهم 
میلی متر است که پیش از پخت به قطعه لعاب زده شده اِعمال می شود. اطمینان از 
یکنواخت بودن اِعمال بر روی قطعه و تکرارپذیری عملیات، شرایط اساسی برای 
یک پوشش دهِی محافظتی واقعاً موثر هستند. Sacmi با عرضه جدیدترین کیت 
خود برای اِعمال روباتی شده محصوالت ضد باکتری بر روی قطعه لعاب دار، همه 
عملیات دستی را از فرآیند اِعمال حذف می کند؛ در نتیجه حداکثر یکنواختی و 

تکرارپذیری و همچنین بهینه سازی مصرف مواد اولیه را تضمین می نماید.
سال های بسیاری است که Sacmi در سراسر دنیا در حال تولید کردن و فروختِن 
راه حل هایی بوده است که به طور ویژه  برای اِعمال خودکاِر لعاب ضد باکتری 
طراحی شده اند؛ عملیاتی که به دلیل الیه های بسیار نازک مورد نیاز، کنترل آن 
به صورت دستی دشوار است و اِعمال لعاب به صورت هموار را بسیار مشکل ساز 

می کند.
 در راه حلی که به تازگی پیشنهاد شده است، اِعمال لعاب ضد عفونی کننده 
 Sacmi »از طریق یک کانال مستقل و متفاوت از سامانه مطمئن »کنترل جرم
صورت می گیرد تا بتوان کنترِل نرخ و مقدار جریاِن لعاب رها شده در طی فرآیند 

لعاب زنی با ربات را انجام داد.

افزون بر اطمینان از اِعمال یکنواخت محصول، 
سامانه جدید امکان برنامه نویسی آفالیِن پارامترها 
و مسیرهای پاشش ربات را نیز فراهم می کند؛ بنابراین باعث صرفه جویی در وقت و 
بهینه سازی مصرف مواد اولیه می شود )به طور معمول، لعاب های ضد باکتری 

هزینه واحد نسبتاً باالیی دارند(.
می تواند  زیرا  می کند  فراهم  مشتریان  برای  را  زیادی  مزایای  حل  راه  این 
نیازهای مختلف بازار را به طور بی وقفه و بدون نیاز به تغییرات ساختاری در 
Sacmi- خطوط برآورده سازد )کیت به آسانی می تواند بر روی ربات استاندارد

Gaiotto نصب شود(. سادگی، کارایی و سطح باالی خودکارسازی )اتوماسیون( 

از ویژگی های متمایز این سامانه هستند و طوری طراحی شده است تا نتایج به 
دست آمده با شروع از فرموالسیون های ویژه لعاب ضد باکتری را که مورد استفاده 

سازندگان مختلف است، به حداکثر برساند.
با این ارائه، Sacmi-Gaiotto جایگاه خود را به عنوان راهبر بازار بین المللی در 

زمینه فناوری لعاب زنی با ربات تثبیت می کند.
این ماده از لحاظ کیفیت و بهداشت، ایمنی و ضد عفونی کردِن سطوح به سرعت 
به تقاضای بازار پاسخ داده است؛ موضوعاتی که همیشه در بخش چینی بهداشتی 
مورد توجه بوده اند اما اکنون در پرتو تحوالت جدید در سبک زندگی و آگاهی 

اجتماعی، اهمیت بیشتری یافته اند.
آزمایشگاه تحقیق و توسعه Sacmi Sanitarware شبیه سازی های پیشرفته سه 
بُعدِی این راه حل را در هفته های اخیر به انجام رسانده است و تضمین بیشتری به 
مشتریان ارائه می دهد که بتوانند همه مزایای نصب کیت جدید را بر روی خطوط 
تولید خود به تفصیل و از پیش ارزیابی کنند.                     ×

ENDLESS INNOVATION SINCE 1919

پــایــــــداری



63گزيدهدنيایسراميک1399/44



گزيدهدنيایسراميک1399/44 64

PoPPI ClementIno SPa

تولیدکنندگان مدرن سرامیک به طور مداوم به دنبال پیشرفت هایی هستند 
که به آن ها اجازه دهد تا هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهند. یک راه حل 
 )cogeneration( مؤثر برای کاهش قابل توجه مصرف برق، تولید هم زمان

یا تولید ترکیبی انرژی برق و حرارتی است.
انواع اصلی طرح تولید هم زمان با توجه به نوع ژنراتور مورد استفاده متفاوت 
است. راه حل هایی که به طور گسترده در بخش سرامیک استفاده می شوند، 
موتورهای احتراق داخلی و توربین های گازی هستند. توربین های گازی 
برای ارائه بروندادهای متوسط و بزرگ برق )بیش از MW 3/5( طراحی 
می شوند، در حالی که موتورهای احتراق داخلی برای بروندادهای الکتریکی 

کوچک تر مناسب هستند.
مفاهیم مجاورت، هم زمانی، سازگاری و انعطاف پذیری برای یک انتخاب 
بهینه طرح تولید هم زمان بسیار مهم هستند. تجزیه و تحلیل امکان سنجی 
باید عوامل زیادی را شامل شود؛ از جمله هزینه های نگهداری، مجوزها و 
گواهی های مورد نیاز مقامات محلی در رابطه با انتشار گازهای مضر. نوع 
بهینه ژنراتور باید بر اساس تجزیه و تحلیل دقیِق نیازهای برقی و حرارتی 

کارخانه انتخاب شود.
در این تجزیه و تحلیل باید مشخصات فنی و مشخصات محل نصب و 
همچنین توانایی کاربر برای درست کار کردن سامانه تولید هم زمان لحاظ 
شود. نکته آخر و مهم تر از همه این که باید تفاضل )Δ( بین هزینه سوخت و 

هزینه انرژی برق در نظر گرفته شود.
راه حل های  توسعه  در  پیشرو  یک شرکت   Poppi Clementino Spa

بازیابی انرژی و فیلتر کردن )فیلتراسیون(، تخصص زیادی در زمینه راه حل های 
پیشرفته بازیابی انرژی مبتنی بر تولید هم زمان کسب کرده و سامانه های 
زیادی را برای برترین گروه های سرامیکی فعال جهان در ایتالیا، ترکیه، برزیل 

و عربستان سعودی نصب کرده است.
کل مهندسی کارخانه، شامل نصب و اتصال ژنراتور و نیز کنترل خودکار 

سامانه، تماماً توسط Poppi Clementino انجام می شود.
خاص  ویژگی های  روی  بتواند  که  این  برای   Poppi Clementino

سامانه های پیشرفته بازیابی انرژی از طریق تولید هم زمان متمرکز شود، 
عالمت تجاری ©CogEvo خود را به ثبت رسانده است که همه فعالیت ها 

و راه حل های تحقیق و توسعه ای را پوشش می دهد و یک تیم اختصاصی بر 
روی توسعه سامانه های تولید هم زمان کار می کند.

Cog-Evo تعهد Poppi Clementino را برای کمک به مشتریان در همه 

مراحل، از تجزیه و تحلیل امکان سنجی و انتخاب مناسب ترین راه حل ها تا 
نصب و نظارت بر طرح تولید هم زمان تأیید می کند. 

جنبه اصلی دیگر، ادغام طرح تولید هم زمان با سامانه های بازیابی انرژی 
موجود است.

پــایــــــداری
دستــاوردهای

پیکربندی پروژه

ریزپاش

  مشعل

دودکش خروجی

توریین محفظه های مشعل های موجود که 
در پیکربندی جدید مشعل،
 برداشته و جایگزین می شود
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اخبـار جهـان

Unilin Technologies وارد شراکت 

انحصـاری بـا Facadeclick شـده 
 Unilin Technologies است که به
به تنهایی و در سراسر جهان اجازه 
نوآورانه  فناوری  برای  مجوز  صدور 
کلیک )click( جهت ساخت آجر نما 

را خواهد داد.
Facadeclick به طور قابل توجهی 

زمان و هزینه های  کارگری را کاهش 
می دهد. این یک روش سرهم بندی  
 کردِن )مونتاژ( نوآورانه است که در 
با  پلی اتیلن  اتصال دهنده های  آن 
دانسیته باال )HDPE( آجرهای نما را 
به طور ایمن و بدون نیاز به چسب، 
مالت یا درزگیر به هم دیگر متصل 
می کنند. بنابراین مونتاژ بسیار سریع، 
سـاده و بـدون شـوره  زدن است و 
می تواند در همه شرایط آب و هوایی 

انجام شود.
اتصال دهنده های HDPE فاصله گذاری 
دقیق عمـودی و افقـی را تضمین 

می کنند و دیوار نماهایی را به وجود 
می آورند که می توانند دو برابِر فشار 
دیوارهای سنتی مبتنی بر مالت را 

تاب بیاورند.
مقادیر   Facadeclick دیوارهای 
عایق سازی U عالی ارائه می دهند، در 
 HDPE حالی که طراحی اتصال دهنده
به   EPS آب  دفع کننده  دانه های  و 
می شونـد  آب  ورود  مانـع  سـرعت 
 U ضریب انتقال حـرارت که مقدار(
نیز نامیده می شود، میزان انتقال گرما 
از میان یک ساختار )که می تواند یک 
باشد(  کامپوزیت  یک  یا  تکی  ماده 
تقسیم بر اختالف دما در میان آن 
ساختار است. واحدهای اندازه گیری 
سازه ای  هرچه  هستند.   W/m²K

عایق بندی بهتری داشته باشد، مقدار 
U نیز کم تر خواهد بود.

عدم وجود مالت از باال رفتن رطوبت 
را   DPC ورقه  به  نیاز  و  جلوگیری 
برطرف می کند. از این رو این سامانه 
بسیار دوست دار محیط زیست است؛ 
تا آن جا که ممکن است زباله کم تری 
بـرای  را  منـابع  و  تولیـد می نماید 

محیط زیسـت  و  مردم  بهره منـدی 
بهینه می سازد.

اتصال دهنده فرو رونده نوآورانه امکان 
را  آجر  از  استفاده مجدد  و  بازیابی 
فراهم می کند و نشان دهنده تحولی 
به سوی ساخت و ساز پایدار و مدور 

)یعنی با حداقل ضایعات( است.
 Bart Van( بـاْرت وان ِدر اِْستـاْکت
 Unilin مدیـــرعامل )der Stockt

Technologies می گوید: »هنگامی 

که ما در مورد یک راه حل پایدار، 
دایره ای و کلیک برای آجر شنیدیم، 

بالفاصله بسیار مشتاق شدیم. 
تخصـص گسـترده مـا در مدیـریت 
بـا کـار  مالکیـت معنــوی همـراه 
فوق العاده Facadeclick در توسعه 
از  حاکی  فناوری ها،  این  اجرای  و 
چشم اندازهای بُرد - بُرد برای هر دو 
شرکت است. ما با همدیگر در انتظار 

رشد این بخش از بازار هستیم.«

Unilin فنـاوری کلیک را برای     

آجــر انتخاب می کند

T2D شـرکتی اسـت کـه در سـال 

و   Toppetti بین  ادغام  از   2017
Donati Laterizi با چهار کارخانه 

اومْبـریا  منـاطق  در  واقع  تولیـدی 
ایتالیـــا، توســکانی و   ،)Umbria(
پِیْدمونْت )Piedmont( ایتالیا تشکیل 
شد و ®Tris را عرضه می کند که یک 
تک بلوِک از پیش مونتاژ شده شامل 
دو جزء ُرسی است که یک الیه عایق 

را احاطه می کنند.
بر خالف سامانه های روکش حرارتی، 

بلوک ُرسی بیرونی از پانل عایق در 
برابر ضربه و عوامل خارجی محافظت 
دوام  و  مقاومت  نتیجه  در  می کند؛ 

بیشتری را تضمین می نماید.
عایِق  پانل  روکش  و  ویژه  قطعات 
تضمین  را  عایق  پیوستگِی   Tris®

به  مربوط  مسائل  همه  می نماید، 
ساخت و ساز را حل می کند و باعث 
گسیخته شدِن پل زنِی حرارتی ناشی 

از بندهای مالت می شود.
®Tris یک سـد حــرارتی کامـل و 

پیوسته را در امتداد همه دیواره های 
بین  تناوب  می کند.  تضمین  کدر 
یک عنصر با جرم زیاد )الیه آجری 

کم تر  جرم  با  عنصر  یک  بیرونی(، 
با  سوم  عنصر  یک  و  عایق(  )پانل 
جرم باال، راه حل ایده آل برای کاهش 

صدای خارج است.
به لطف قطعات ویژه و روکش عایق، 
بلوک های عایق حرارتی ®Tris پُل های 
حرارتی را کاماًل از بین می برند. پُل های 
از سازه هستند که  نقاطی  حرارتی 
را  گرما  اتالف  ترجیحِی  مسیرهای 
بین  ناپیوستگی های  مجاورِت  در 
مواد فراهم می کنند )اتصال های بین 
سازه های بتن مسلح و پُر کننده های 
هندسی  خاص  شکل های  یا  آجر( 

مانند گوشه ها.

®Tris، ســامانه کامل ساخت     

سـد حـرارتی



گزيدهدنيایآجــر1399/44 68

Brick and tile machinery sales 
continue to decline 

فروش ماشین آالت آجـر و کاشـی 
همچنـان رو بـه کاهـش است

The Italian ceramic and brick machinery and equipment industry reported sales of 1.73 billion euros in 2019, a downturn that 
has continued into the current year and marks a return to the revenue levels of 2013. After five years of record growth that 
saw the industry reach a turnover of more than 2.2 billion euros, the signs of a slowdown that had already emerged in 2018 
intensified further in 2019 and resulted in a 19.8% contraction in volumes. This decline was a combined result of the expiry 
of the Industry 4.0 tax incentives in Italy and the slowdown in international construction sector investments.

Luca Baraldi, Acimac Research Dept. studi@acimac.it

صنعت ماشین آالت و تجهیزات سرامیک و آجر ایتالیا فروش 1.73 میلیارد 
یورو در سال 2019 را اعالم کرد؛ رکودی که تا سال جاری ادامه یافته و 
نشان دهنده بازگشت به سطوح درآمدی 2013 است. پس از پنج سال رشد 
رکورد که این صنعت، شاهد رسیدن به گردش مالی بیش از 2.2 میلیارد 
یورو بود، عالئم رکودی که قباًل در 2018 آشکار شده بودند، در 2019 شدت 
بیش تری یافتند و منجر به کاهش 19.8 درصدی در مقادیر شد. این کاهش 
نتیجه ترکیبی از انقضاء مشوق های مالیاتی Industry 4.0 در ایتالیا و کاهش 

سرمایه گذاری های بین المللی در بخش ساخت و ساز بود.
تصویر به چشم آمده از بیست و هشتمین بررسی آماری انجام شده توسط 
واحد پژوهش MECS - Acimac که در نشست ساالنه انجمن تولیدکنندگان 
ماشین آالت و تجهیزات سرامیک ایتالیا ارائه شد، کاهشی 20.4 درصدی در 

صادرات به 1.262 میلیارد یورو، کاهشی بیش از یک پنجم را نشان داد.
فروش داخلی نیز )18.3- %( به گردش مالی 468 میلیون یورویی کاهش یافت.

پائولو ساسی )Paolo Sassi(، رئیس سابق Acimac گفت: »از نشانه هایی که 

در اواخر سال 2018 به چشم می خوردند، انتظار کاهش تولید را می داشتیم، 
هر چند نه به این اندازه و مخصوصاً پس از سرمایه گذاری های فناورانه ای قابل 

توجه که محرک آن ها مشوق های Industry 4.0 بود.
ضعف صنعت ساخت و ساز جهانی کمکی نمی کند و ما هم اکنون نیز مجبوریم 
با اثرات وضعیت اضطراری و قرنطینه Covid-19 مقابله کنیم که این امر بر 
عملکردهای ساخت ما تأثیر گذاشته و تجارت جهانی را مختل کرده است. ما بر 

تأثیر بهبود در سال آینده و در 2022 حساب می کنیم.«

ماشین آالت آجر و کاشی: کاهشی کم تر از 2018
و  آجر  سرامیکی،  )کاشی های  مشتری  بخش های  تفکیک  به  مالی  گردش 
کاشی بام، چینی بهداشتی، چینی مظروف، دیرگدازها و سرامیک های فنی و 
پیشرفته( نشان دهنده غلبه ادامه داِر ماشین آالت کاشی در سال 2019 است 
که علی رغم افت شدید )21.2- %( تا 1.470.8 میلیون یورو، به 85 درصد از 

کِل گردش مالی صنعت رسید.

جدول 1- گردش مالی تولیدکنندگان ایتالیائی ماشین آالت صنعت آجر

% تغییرات 2010201120122013201420152016201720182019
2019/18

4.3-27.918.518.212.415.116.513.612.410.810.3فروش داخلی

%12.8%11.9%9.9%8.9%10.6%13.4%9.3%12.5%14.0%21.1% از کل

12.0-104.2113.5127.6120.997.7139.6139.2112.779.879.8صادرات

90.188.188.1%91.1%89.4%86.6%90.7%87.5%86.0%78.9% از کل

11.1-132.1132145.9133.3112.8156.1152.8125.190.590.5مجموع

منبع: Acimac-MECS / مقادیر به میلیون یورو
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اقـتـصـــاد

پس از آن، ماشین آالت چینی بهداشتی قرار دارند و به دنبال آن ماشین آالت 
آجر و کاشی بام در جایگاه سوم با سهم  4.7 درصد از کِل درآمد فروش )در 
مقایسه با 4.2 درصد در 2018( کاهش از 90.5 میلیون به 80.5 میلیون یورو 
)یک افت 11.1 درصدی(. فروش داخلی )4.3- %( و صادرات )12- %( در این 

کاهش در گردش مالی نقش داشتند.
با این حال شایان ذکر است که نسبت به 2018 و هنگامی که این بخش 27.6 
درصد از گردش مالی خود را از دست داد )13- % در ایتالیا و 29.2- % در 

صادرات(، این کاهش ها کم تر بودند.

صادرات ماشین آالت آجر: اتحادیه اروپا رتبه نخست را حفظ کرد
علی رغم کاهش صادرات، آن ها هم چنان منبع اصلی درآمد بخش هستند و 

87.2 درصد از کل گردش مالی در 70.2 میلیون یورو را تشکیل می دهند.
اتحادیه اروپا با ایجاد فروش بیش از 25 میلیون یورو )رشد 1% نسبت به 2018( 

بزرگ ترین بازار صادراتی با سهم 35.7 درصدی از کل گردش مالی باقی ماند.
آمریکای جنوبی با وجود از دست دادِن تقریباً نیمی از سهم خود با 46.9 درصد 
کاهش به 11.2 میلیون یورو جایگاه دوم در رده بندی را حفظ کرد، حال آن که 
آفریقای شمالی تقریباً در رتبه سوم و کشورهای غیر اتحادیه اروپا در جایگاه 

جدول 2- صادرات ماشین آالت ایتالیائی صنعت آجر

2018ناحیه صادراتی
2019% نسبت به کل)میلیون €(

% تغییرات 2019/18% نسبت به کل)میلیون €(

1.0%25.135.7%24.831.1اتحادیه اروپا

14.1-%11.115.8%12.916.1کشورهای خارج از اتحادیه اروپا

47.0%0.7991.1%0.5430.7آمریکای شمالی

46.9-%11.216.0%21.126.5آمریکای جنوبی

62.1%8.912.7%5.56.9خاور میانه

77.9%1.11.6%0.6390.8چین / تایوان

14.8-%0.4560.7%0.5350.7آسیا )به جز چین(

15.7-%11.115.8%13.216.5آفریقا

20.5-%0.4530.6%0.5690.7اقیانوسیه

12.0-%70.2100.0%79.7100.0مجموع

 Acimac-MECS :منبع
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جدول 3- ماشین آالت ایتالیایی صنعت آجر: گردش مالی به تفکیک نوع ماشین آالت

2018ماشین آالت
2019% نسبت به کل)یورو(

% تغییرات 2019/18% نسبت به کل)یورو(

%15.3-%18.529.15923.0%21.880.23724.2آماده سازی خاک

%0.4%12.124.49515.1%12.074.70413.3شکل دهی -  اکستروژن

%5.1-%14.472.49118.0%15.252.81916.8انواع قالب ها

%16.2-%6.266.5187.8%7.479.7448.3خشک کردن

%32.9-%1.667.9922.1%2.485.7052.7لعاب زنی

%15.1%13.789.38417.1%11.979.26813.2انبارش، جابجایی

%28.5-%8.880.95211.0%12.414.38113.7پخت

%89.3-%60.8280.1%569.2100.6پرداخت کاری

%26.0-%2.848.4863.5%3.847.0374.2درجه بندی، بسته بندی، پالت چینی

%28.8-%1.814.9602.3%2.550.0972.8فناوری ها و فرآیندهای دیگر

%11.1-%80.455.265100.0%90.533.202100.0مجموع

 Acimac-MECS :منبع

شکل 1 - گردش مالی صادرات بر حسب ناحیه جغرافیایی
در سال 2019

چهارم قرار گرفتند )کاهش تا 15.7 درصد و 14.1 درصد به ترتیب تا 11.2 
میلیون و 11.1 میلیون یورو(.

به دنبال کاهش شدید در سال 2018، وضعیت در خاورمیانه بهبود یافت که 
دوباره جایگاه خود را به دست آورد و با 8.9 میلیون یورو )62.1+ %( به رتبه 
پنجم رسید. علی رغم حجم بسیار اندک )1.1 میلیون یورو(، فروش در چین 
به سرعت رشد کرد )77.9+ درصد( و در همان حال نیز آمریکای شمالی رشد 

قوی 47+ درصدی را تجربه کرد.

ماشین آالت آماده سازی مواد اولیه بزرگ ترین بخش فروش بود
درست همانند دوره دو ساله 2018-2017، دستگاه های آماده سازی مواد 
اولیه با سهم 23 درصدی از کل فروش، پُر فروش ترین خانواده ماشین آالت 
بودند. با این حال، گردش مالی تا 15.3 درصد در مقایسه با سال 2018 کاهش 

یافت و به 18.5 میلیون یورو رسید.
فروش انواع قالب ریختنی و فشاری نیز با کاهش )14.4 میلیون یورو، 5.1- 
%( روبرو شد، در حالی که سامانه های ذخیره سازی و جابجائی رشد دو رقمی 
فروش  رسید.  یورو  میلیون   13.8 به  و  بود  شاهد  را   )%  +15.1(
ماشین آالت شکل دهی و اکستروژن نیز اندکی رشد کرد )0.4+ %( و 

به 12.1 میلیون یورو رسید.
به دنبال آن فروش دستگاه های پخت با 8.9 میلیون یورو )28.5- %(، 
تجهیزات خشک کردن )6.3 میلیون یورو، 16.2- %(، دستگاه های 
درجه بندی، بسته بندی و پالت چینی )2.8 میلیون یورو، 26- درصد( 
قرار  درصد(   -32.9 یورو،  میلیون   1.7( لعاب زنی  سامانه های  و 
گرفتند. در طبقه بندی ماشین آالت، انواع قالب با فروش 2.9 میلیون 
یورو یا 28.2 % از کل گردش مالی داخلی بیش ترین تقاضا را در بازار 

ایتالیا داشتند.
اکستروژن  و  شکل دهی  برای  تجهیزات  رشد،  دسته های  سایر 
)8.2+ %(، انبارش و جابجائی )25+ %( و درجه بندی، بسته بندی و 

پالت چینی )9+ %( بودند.
×                  

اقـتـصـــاد
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Construction one of the main drivers 
of Egypt’s growth

سـاخت و سـاز یکی از 
محـرک های اصلی رشـد مصـر است

The outbreak of Covid-19 in early 2020 brought disruption to all sectors of the economy, and the real estate market was no 
exception. While the full impact of the pandemic remains to be seen, the real estate sector is likely to experience difficul-
ties in the shorter term as state funds are redirected to tackling the crisis. However, the government’s LE100bn ($6.3bn) stim-
ulus package introduced in April 2020, as well as the $2.8bn emergency financial assistance given by the IMF the following 
month, should help to support the industry’s growth in the medium to long term.

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

شیوع COVID-19 در اوایل سال 2020 از هم گسیختگی در همه بخش های 
اقتصاد را به همراه آورد و بازار امالک و مستغالت نیز از این قاعده مستثنی نبود. 
در حالی که هنوز باید مدت زمانی بگذرد تا تأثیر کامِل همه گیری دیده شود، 
احتماالً بخش معامالت امالک مشکالتی را در دوره زمانِی کوتاه تری تجربه 
می کند؛ چرا که برای مقابله با بحران، منابع دولتی به سمت و سوی دیگری تغییر 
مسیر دادند. به هر حال، بسته محرک 100 میلیارد لیر مصری دولت )6.3 میلیارد 
دالر( که در آوریل 2020 معرفی شد و نیز کمک مالی اضطراری 2.8 میلیارد 
دالری که IMF )صندوق بین المللی پول( در ماه بعد ارائه داد، باید به حمایت از 

رشد صنعت در میان مدت تا دراز مدت کمک نماید.
با تأیید اهمیت این بخش برای اقتصاد مصر، در ماه مه 2020 وزارت مسکن، 
تأسیسات و جوامع شهری اعالم کرد که در حال برداشتِن گام های فوری برای 

سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها است.

همراه با قانوِن به سازِی بخش امالک و مستغالت که توسط دولت در سپتامبر 
2019 بررسی شد، این اقدامات باید کمک ارزشمندی به صنعت ساخت و ساز 

کشور کند.

سرمایه گذاری های مرتبط با شهرنشینی پیشرفته
در سال های اخیر رشد بخش امالک و مستغالت با سرمایه گذاری دولت در 
پروژه هاِی کالِن زیربنایی پشتیبانی شده است، پروژه هایی که در تالش برای 
تقویت و تسریع در نیل به ثبات اقتصادی و سیاسی برای نخستین بار در 2013 
آغاز شدند. در سال مالی 19-2018 سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در مسکن 
و فعالیت های امالک و مستغالت بالغ بر 103.5 میلیارد لیر مصری )6.4 میلیارد 
دالر( بود که 28 درصد بیش تر از 80.4 میلیارد لیر مصری )4.9 میلیارد دالر( 
سال پیش است. این بخش یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است و 11.2 

مسجد سلطان حسن در قاهره

اقـتـصـــاد
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منظره شهر قاهره

اقـتـصـــاد

درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال 19-2018 تشکیل داد. 
همچنین در همان مدت، تقریباً 6 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
شاغل بودند. افزایش سرمایه گذاری در بخش امالک و مستغالت در درجه اول 
با روند رو به رشد شهرنشینی تقویت می گردد که این نیز با برنامه ملی راهبردی 
دولت برای توسعه شهری 2052 که هدف آن دو برابر کردن مساحت شهری مصر 

از 7 % به 14 % است، پشتیبانی می شود.
بر اساس این طرح، دولت در حال ساخت 20 شهر جدید است که در کل حدود 
235،000 هکتار را خواهد پوشاند و 26 میلیون نفر را در خود جای خواهد داد. از 

لحاظ توسعه زیرساخت ها، پایتخت ادارِی جدید، اولویت اصلی دولت است.
با ادامه افزایش جمعیت، هدف از ساخت این شهر، سبک کردن ازدحام جمعیت 
در مرکز قاهره و مناطق نزدیک به رود نیل است. در پی بسته شدن سایت ها به 
خاطر همه گیری، در ماه مه سال 2020 ساخت و سازها با اقدامات حفاظتی جدید 
به طور کامل از سر گرفته شدند. رئیس جمهور السیسی اعالم کرد که قرار است دو 
منطقه مسکونی تا پایان سال 2021 تکمیل شود، در حالی که منطقه تجاری تا 

اوایل 2022 تکمیل خواهد شد.
به لطف موقعیت راهبردی و استفاده از زیرساخت هوشمند، در حال حاضر 
پایتخت جدید توجه سرمایه گذاران را به طور قابل مالحظه ای به خود معطوف 

داشته و بیش از 300 سرمایه گذار را جذب کرده است.

ساختمان مسکونی: باید شکاف مسکن برطرف شود
بر اساس مشاوره امالک و مستغالت JLL مصر، تعداد واحدهای مسکونی در قاهره 
جدید و شهر ششم اکتبر )6th of October City( برای اسکان فوری 159،000 
نفر تحویل داده شده است. حدود 58،000 واحد جدید برای تکمیل در سال 
2020 برنامه ریزی شده بود که بیش تِر آن ها قرار است در شرق قاهره ساخته 

شوند. با این حال، JLL در مورد این که آیا این پروژه ها به دلیل مسائل بودجه ای و 
رکود بازار به موقع تکمیل خواهند شد، محتاط بود. در واقع، در سه ماهه اول سال 
2020 فقط 135 واحد تکمیل شده بود و معنی آن این است که کل موجودی 

مسکونی در مقایسه با سه ماهه قبل تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
با این حال در 2019 وضعیت بازار با تقاضای ضعیف تر برای ملک مسکونی در 
مقایسه با 2018 مشخص شد که این تقاضای کم تر به عنوان نتیجه ای از کاهش 

قدرت خرید مصرف کننده و نرخ های بهره باال بود.
همچنین سال های اخیر شاهد عرضه انبوه و انباشته شده امالک و مستغالت با 
کیفیت باال بوده است که تنها برای خانوارهایی با درآمد باال قابل دسترسی است؛ 
در حالی که بخش های مسکن با درآمد متوسط و پایین عمدتاً بهره برداری نشده 
باقی ماندند. بر اساس راهنمای جهانی امالک )Global Property Guide(، از 
ژوئن 2019 مصر حدود 3 میلیون واحد کمبود ملک داشت و برای پُر کردن این 
خالء هر سال به 175،000 تا 200،000 واحد مسکونی اضافی نیاز خواهد داشت.

در همان زمان تقریباً 5.6 میلیون واحد خالی با کیفیت باال در سراسر کشور وجود 
داشت.

در پاسخ به شکاف مسکن، در 2014 دولت یک برنامه 5 ساله برای تأمین یک 
میلیون خانه یارانه ای برای شهروندان کم درآمد اجرا کرد. از جوالی 2019 تعداد 

241،517 خانواده از این برنامه بهره مند شده اند.

ساختمان خرده  فروشی رشد می کند
ساختمان خرده فروشی در قاهره نیز در 2019 افزایش هایی را به ثبت رساند و از 2.1 
میلیون متر مربع در 2018 به 2.2 میلیون متر مربع از مساحِت قابل اجاره ناخالص 
)GLA( افزایش یافته است. از سه ماهه نخست سال 2020 این مساحت 2.3 

میلیون مترمربع بود، اما شرایط فعلی بازار احتماالً منجر به تأخیر در پروژه می شود.
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در سه ماهه پایانی GLA ،2019 خرده فروشِی قاهره با چند طرح توسعه تازه با 
کاربری مختلط که در قاهره جدید به عرضه اضافه شد، 8،200 متر مربع رشد 

کرد.
در این دوره، میانگین اجاره خرده فروشی 10 درصد نسبت به سال پیش افزایش 
یافت و در مقایسه با 16 % در مدت مشابه سال 2018، نرخ مکان خالی تا 12 % 
کاهش یافت. بر اساس JLL، تقریباً 7000 متر مربع فضای خرده فروشی اضافی 
بین آوریل و دسامبر 2020 تکمیل خواهد شد. هم چنان که مراکز خرید کالن پا 
به عرصه می گذارند، تقاضا براي مواد غذایي و آشامیدني همچنان پابرجا می ماند. 
تعداد واحدهاي مبله پیمانکاران در مجتمع تجاري، خرده فروشي و تفریحي 
آرکان )Arkan( در غرب قاهره در یک هفته 60 درصد رشد کرد. احتماالً بخش 
خرده فروشی به دلیل افزایش خریدهای آنالین شاهد افت خواهد بود، اگر چه 
انتظار می رود تا رشد فعالیت تجارت الکترونیکی باعث رونق انبارداری و بخش 

تدارکات در حال شکوفایی کشور شود.

پس از رشد در سال 2019، ویروس COVID-19 تقاضا برای فضای اداری را 
کاهش می دهد

مساحت قابل اجاره ناخالِص فضای اداری در قاهره در سال های اخیر به طور 
پیوسته افزایش یافته است و از 936،000 متر مربع در سال 2015 به 1.1 میلیون 

متر مربع در سال 2019 رسیده است.
میانگین نرخ مکان خالی در قاهره در سه ماهه آخر سال 2019 به 12 درصد در 
مقایسه با 23 درصد در مدت مشابه سال 2018 کاهش یافت. با انجام چند پروژه و 
 Capital Business( طرح های توسعه با کیفیت باال مانند پارک تجاری پایتخت
Park( در جیزه )Giza(، قاهره غربی محبوب ترین محل اداری در پایتخت بود. 

در سه ماهه سوم قیمت اجاره دفتر در قاهره غربی به خاطر تقاضای زیاد برای 
اجتماعات محصور با کیفیت باال حدود 11 درصد افزایش یافت. تقاضا در شرق 
قاهره نیز قوی بود، زیرا توسعه دهندگان به دنبال استقرار دوباره در مجاورت 
نزدیک با فرودگاه بین المللی قاهره و پایتخت اداری جدید بودند که ظرفیت بالقوه  
باالیی را نیز برای توسعه فضای اداری با مجموع حدود 2 میلیون مترمربع زمین 

بالاستفاده ارائه می دهد که می تواند برای فعالیت های شرکتی استفاده شود.
در قاهره جدید تعدادی از طرح های توسعه عمده با کاربری مختلط شامل 
تأسیسات خرده فروشی، دفتر اداری، بهداشتی و اوقات فراغت اعالم شده اند و 
قرار است تا تقاضای بیشتری را برانگیزند. به هر حال انتظار می رود که تقاضا برای 
ادارات به حال تعلیق باقی بماند زیرا شرکت های زیادی بر آن شده اند تا اجازه 
دهند کارکنان از خانه کار کنند؛ بنابراین اجاره دفتر ممکن است با همان نرخ %10 
گزارش شده در 2019 افزایش پیدا نکند. چشم انداز سال 2020 قطعی نیست. 
در فوریه JLL ،2020 پیش بینی کرد که در پایان سال 2020 حدود 156،000 
متر مربع فضای اداری جدید با بیش از پنج مجتمع اداری در دست ساخت تکمیل 
شود. به هر حال این پیش بینی، اختالل بالقوه در پروژه های ساختمانی و کاهش 
تقاضای ناشی از همه گیری را به حساب نیاورد. با نگاه به آینده، توسعه دهندگان 
بر ارائه فضای اداری انعطاف پذیرتر برای تأمین نیازهای شرکت های کوچک و 

متوسط )SMEs( و شرکت های نوپا متمرکز می شوند.

چشم انداز برای آینده مثبت است
در بلند مدت انتظار می رود که این کشور شاهد رشد سرمایه گذاری و فعالیت های 
ساختمانی برای تأمین نیازهای مسکِن جمعیِت در حال رشد باشد. جمعیت مصر 
در اوایل سال 2020 با حدود 61 درصد از جمعیت با سن زیر 30 سال به 100 

میلیون نفر رسید و پیش بینی می شود که ساالنه تا 2.6 درصد رشد داشته باشد.
همچنین تقاضا به خاطر جمعیِت مهاجِر قابل توجه کشور )تقریباً 10 درصد از 
ساکنان( تقویت شده است که به هر حال در نتیجه شیوع COVID-19 کاهش 

قابل توجهی داشته است.
بر اساس پژوهشی که بازار محلی امالک و مستغالت Aqarmap انجام داد، تا 
پیش از همه گیری، مهاجران 45 درصد از جستجو کنندگان آنالین امالک را 
تشکیل می دادند اما در ماه مه سال 2020 تنها به 17 درصد رسید. بیش تِر توسعه 
دهندگان انتظار دارند که همه گیری، کل بخش امالک و مستغالت را دگرگون 
سازد که این امر با دیجیتالی شدِن امالک و مستغالت و تشویق به استفاده از 
فناوری و خدمات آنالین تسریع می شود.                   منبع: گروه تجاری آکسفورد       ×
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Innovation and automation in the Santafé 
factory upgrade

فصل جدیدی در شراکت طوالنی مدت .Marcheluzzo S.p.A و گروه 
کاشی  و  آجر  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی   ،Santafé کلمبیایی 
در آمریکای التین با هفت کارخانه و تولید کل 600،000 تن در سال 
از بلوک های تحمل کننده بار و پارتیشن، کاشی های بام، سنگ فرش و 

آجرنماها آغاز شده است.
موفقیت این گروه کلمبیایی ناشی از روح نوآوری و تمرکز بر سرمایه گذاری 
و همچنین ویژگی خالق آن است که آن را به نیروی محرکه گرایش های 

جدید معماری در کشور تبدیل کرده است.
)پایتخت  بوگوتا  در  مستقر  پیچیده تر، شرکت  چه  هر  فناوری  به  نیاز 

تا برای پروژه بازسازی صنعتی کارخانه  کلمبیا( را بر آن داشته است 
Soacha 3 خود، سفارش دیگری را به Marcheluzzo بدهد.

تصمیم برای تماس دوباره با شرکت مستقر در ویِچْنزا نشان دهنده رابطه 
مبتنی بر اعتماد کامل ایجاد شده در طول سال ها و موفقیت نصب های 

پیشین و حرفه ای بودِن خدمات پس از فروش است.
اهداف اصلی پروژه که بخش بزرگی از خط تولید را در بر می گیرد، شامل 

فرآیندهای خودکارسازی، بهبود کیفیت محصول و تسهیل عملیات بود.
خشک کن، کوره و خط بسته بندی: تمرکز بر نوآوری و خودکارسازی

داخلِی  تهویه  تعویض  ابتدا شامل  در  فناوری جدید  در  سرمایه گذاری 

نـوآوری و اتوماسـیون در به روزرسانی 
Santafé کارخانـه

A new chapter has begun in the longstanding partnership between Marcheluzzo S.p.A. and the Colombian group Santafé, 
one of Latin America’s largest brick and tile producers with seven factories and a total output of 600,000 tons/year of load-
bearing and partition blocks, roof tiles, pavers and facing bricks. The Colombian group’s success derives from its spirit of in-
novation and focus on investment, as well as the creative flair that makes it the driving force behind the new architectural 
trends in the country. The need for increasingly sophisticated technology has led the Bogotá-based company to place a fur-
ther order with Marcheluzzo for an industrial revamping project for its Soacha 3 plant. The decision to recontact the Vicenza-
based company reflects the relationship of complete trust built up over the years, the success of previous installations and 
the professionalism of the after-sales service. The main aims of the project, which involved a large section of the production 
line, included automating processes, improving product quality and facilitating operations.

Marcheluzzo S.p.A. (Caldogno - Italy)

جزئیات تخلیه واگن محصول پخته با رُبات خط بارگیری واگن کوره با رُبات
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خشک کن و تدارک یک سامانه خودکار مدیریت منحنی خشک کردن بود. 
گام بعدی نصب یک بُرش دهنده خودکار جدید بود که قادر به بُرش دادِن 
قطعاتی با اندازه های مختلف از بلوک های توخالی Bloquelon تا آجر 
نماها باشد. در همان زمان، سکوهای زنجیری قدیمی که برای بارگیری 
مواد مرطوب بر روی سکوهای خشک کن استفاده می شدند، با کانوایرهای 
تسمه ای دندانه دار که بدون اثر گذاشتن بر روی محصوالت مرطوب کار 

می کنند، جایگزین شدند که با این کار کیفیت آن ها بسیار بهبود می یابد.
نوسازی در منطقه ای که به نشاندِن مواد خشک بر روی واگن های کوره 
نوآورانه  برنامه ریزی  یافت؛ جایی که یک خط  ادامه  اختصاص داشت، 
نصب شده بود که قادر به جابجا کردِن تولیدات مواد جدید است )مانند 
بلوک های Bloquelon(. دو ُربات با گیره های منفرد در منطقه بارگیری 
واگن کوره، بارگیری دقیِق مواد را بر روی واگن ها انجام می دهند و در 

همان حال مواد را به آرامی جابجا می کنند.
با توجه به جابجایی واگن  کوره، واگن های انتقال ورودی و خروجی همراه 

با همه خطوط ]موجود در[ سطح کف تدارک دیده می شوند.
به منظور بهبود کیفیت محصول، یک پیش کوره جانبی به طول حدود 
120 متر ساخته شده است که امکان ذخیره سازی و پیش گرم کردِن 
آجرها را فراهم می کند؛ بدین ترتیب فرآیند آماده سازی را در مرحله اولیه 

پخت کوره تسهیل می کند و ثبات را بهبود می بخشد.

بیش ترین کار در منطقه تخلیه محصول پخته و بر روی خط بسته بندی 
انجام شد که تقریباً به طور کامل نوسازی گردید. دو ُربات محصول پخته 
را از واگن های کوره جمع آوری می کنند و دو خط برنامه ریزی مستقل را 
تغذیه می نمایند که هر کدام مجهز به سامانه تمیز کننده هوای فشرده با 
خروجی هستند که بقایای خاکستر به وجود آمده بر اثر احتراق را از سطح 

محصول می زداید.
سپس مواد به طور چشمی در منطقه ویژه ای که برای درجه بندی استفاده 
در واحدهای سازمان یافته دوباره  می شود، بررسی می گردند و متعاقباً 
برنامه ریزی می شوند تا با یک ُربات پایانی که بسته نهایی را بر روی پالت 

می سازد، برداشته شود.
خط بسته بندی به صورت خودکار و با توزیع کردِن پالت های چوبی در 
قسمت بسته بندی کار می کند. سپس بسته های ایجاد شده در نایلونی که 
قابل اتساع است، پیچیده و با تسمه های پالستیکی محکم می شوند و پس 

از آن به خط انبارش انتقال می یابند و با یک لیفتراک برداشته می شوند.
موفقیت این پروژه بار دیگر توان مندِی باالی Marcheluzzo را در ابداع 
اثبات  به  راه حل های سفارشی و بسیار کارآمد و عملیاتی کردِن آن ها 
رسانده است. این شرکت با نوآوری نگاشته شده در DNA خود، از طریق 
روابط تثبیت شده با تولیدکنندگان پیشرو آجر در سراسر جهان فعالیت 
می کند.                   ×

فنـاوری

خط درجه بندیخط جدید انتقال مواد مرطوب از طریق بارگیری پالت
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Beating the pandemic 
with remote customer support 

پشتیبانی، مونتاژ و راه اندازی، همه به صورت از راه دور و با ایمنی کامل انجام 
شد: در تمام مدت قرنطینه، فناوری های جدید متحِد عالی برای شرکت هایی 
بودند که تمایل داشتند تا به فراهم آوردِن پشتیبانی برای مشتریان و شرکای 
تجاری خود ادامه دهند، حتی هنگامی که مجبور به تعطیل کردن عملیات 

خود باشند.
COSMEC سفرهای مجازی به لهستان، ایاالت متحده و الجزایر انجام 

می دهد
در طول مدت همه گیری اخیر COVID-19،و Cosmec که شرکت مستقر 

در ِورونا است، به فراهم آوردِن پشتیبانی و کمک به مشتریان خود ادامه داد.
با استفاده از فناوری که قادر است حتی به دورترین مناطق دست یابد، موفق 
شد کارخانه ای را از راه دور در لهستان راه اندازی کند و پیشرفت قابل توجهی 

را در دو سایت دیگر داشته باشد، یکی در الجزایر و دیگری در ایاالت متحده.
محدودیت های مسافرتی سختگیرانه، این شرکت ایتالیایی را از تکمیل 
نصب و راه اندازِی خط خودکار جدید برای بُرش، بارگیری، چیدن و تخلیه 

محصوالت پخته در کارخانه تولید آجر لهستانی ZCB باز نداشت. پس از 
توقف ناگهانی در آوریل، آزمایش پذیرش سایِت )SAT( تجهیزات تدارک 
دیده شده و سامانه جدید مدیریت و نظارت برای کوره و خشک کن در 
هفته های اخیر توسط کارشناسان فنی Cosmec که سرانجام توانستند به 

کارخانه سفر کنند، انجام شد.
اکنون این کارخانه کاماًل عملیاتی است و بدون هیچ تأخیری و با توجه به 
برنامه توافق شده پیش از شیوع COVID-19، ظرفیت تولید قراردادی را 

برآورده می کند.
به لطف همکاری نزدیک بین تیم های فنی دو شرکت، این کار با رضایت 

کامل مشتری انجام شد.
Cosmec در ماه جوالی و هنگامی که موفق به نصب یک سامانه دو تایی 

بارگیری واگن کوره و یک خط بُرش جدید در کارخانه یک گروه بزرگ ایاالت 
متحده و بدون ایجاد وقفه در تولید عادی شد، به همان نتایج برجسته دست 

یافت؛ عاملی مهم در کشوری که بخش امالک به کار ادامه داده است.

به زانـو درآوردِن همه گیـری با 
پشتیبانی از راه دور مشتـریان

Support, assembly and start-up, all performed remotely and in complete safety: throughout the lockdown, new technologies 
proved to be the perfect ally for companies wishing to continue to provide support to their customers and business partners 
even when forced to shut down their operations.  

Cosmec (Verona, Italy)

ایاالت متحده آمریکا: خط چینش دو تایی  ایاالت متحده آمریکا: جزئیات خط گزینش
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به لطف سازمان دهی انجام شده از قبل و هماهنگِی مؤثر با مشتری، با 
پایش از راه دور ادامه کار در طول دوره بحرانی میسر گردید و با توجه به 
برنامه توافق شده، پیشرفت مداوم حاصل شد. دستگاه جدید برای بُرش، 
انتقال و برداشتِن اندازه های مختلف از آجر نماها، کلینکر و سنگ فرش، با 
یا بدون پَخ ها و در عین حال حفظ سرعت و بهره ورِی خط طراحی شده 
 Khadidja ماه جوالی را نیز با نصب دستگاه در کارخانه Cosmec .است
Briqueterie )خدیَجه بِریِکِتری( در الجزایر ادامه داد و در طول مدت 

قرنطینه با یک تیم محلی که متخصص در نصب تجهیزات کوره و خشک کن 
بودند، همکاری کرد.

این عملیات با نظارت مداوم شرکت ایتالیایی انجام شد و با موفقیت به نتیجه 
رسید. در عوض تجهیزات خودکار شامل یک ُربات 6 محوره Fanuc توسط 

تأمین کننده راه اندازی شد.
Mirko Rorer مدیر فروش Cosmec گفت: »به لطف کار طراحی دقیق و 

برنامه ریزی ما، توانستیم خط جدید را در لهستان راه اندازی کنیم و از طریق 
پشتیبانی از راه دور و برآورده کردِن برنامه ای که پیش از وضعیت اضطراری 
توافق شده بود، در پروژه های فناورانه ای در ایاالت متحده آمریکا و الجزایر 

پیشرفت کنیم.«
وی افزود: »این تصمیمی ناخواسته بود اما باعث شد تا قدرداِن توانائی بالقوه 
کامِل فناوری های جدید از لحاظ تولید و مدیریت باشیم. من یقین دارم که 
ایتالیا و محصوالت ساخت ایتالیا پس از پایان یافتن همه گیری، نقش پیشرو 

خود را در بازار جهانی حفظ خواهند کرد.«
Cosmec در حالی که منتظر بهبود صنعت و اقتصاد گسترده تر در سال 

2021 است، در نظر دارد تا حضور خود را در بازارهای بین المللی تقویت کند 
و به ارائه راه حل های سفارشی و خدمات مراقبت از مشتری ادامه خواهد داد 
که بسیار کارآمد نشان داده اند حتی هنگامی که به صورت از راه دور انجام 
شوند.                    ×

فنـاوری

ZCB : رُبات بارگیری دو تایی محصول خشک

Khadidja Briqueterie: خشک کن سریع Khadidja Briqueterie: نمای کلی کارخانه
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استانداردهای باالی خودکارسازی )اتوماسیون( و کنترل به طور فزاینده ای 
در خطوط تزئین اهمیت می یابند تا عیوب ناشی از خطاهای اپراتوری 
را به حداقل برسانند. به ویژه آن که ثبات رنگ می تواند از طریق کنترل 

سختگیرانه رنگ اصلی در طول مدت اِعمال تضمین شود.
تا کنون این کار با استفاده از روش های تجربی انجام می شد که اغلب و صرفاً 

متکی بر تجربه و مهارت دستی اپراتورهای خط بود.
برای غلبه بر این مشکالت، Smac طیف جدید و کاملی از دستگاه ها را برای 
تهیه و کنترِل خودکار سوسپانسیون های سرامیکی پایه آبی )لعاب ها و 

انگوب ها( طراحی کرده است که پیش از استفاده در یک دستگاه لعاب زنی 
الزم است تا رقیق شوند و به یک دانسیته مشخص برسند. این سامانه های 
نوآورانه، آماده سازی لعاب و انگوب و تغذیه لعاب در دستگاه ها را کاماًل 
خودکار می کنند و امکان کاهش قابل توجه توقفات و در نتیجه افزایش 

بهره وری را فراهم می سازند.
مزایـای دیگر، شامل کاهش مقدار ضـایعات، پایش بی وقفـه دانسیته و 
گرانـروی )ویسکوزیته( و خودکارسـازِی کامل تصحیحات الزم با حـذف 
خطاهای مربوطه در این روش است. همچنین از اتالف لعـاب و تغییرات 

آماده سـازی خـودکار لعـاب در 
صنـعت آجــر و کاشـی

Support, assembly and start-up, all performed remotely and in complete safety: throughout the lockdown, new technologies 
proved to be the perfect ally for companies wishing to continue to provide support to their customers and business partners 
even when forced to shut down their operations.  

Cosmec (Verona, Italy)

D-Check D-Check
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رنگ جلوگیری می شود و صرفه جویی قابل توجهی در وقت و هزینه به همراه 
می آورد. 

کنترل الکترونیکی مداوم، تأخیرهای ناشی از زمان های آماده سازی دستی 
را حذف می کند و کیفیت محصول نهایی را بهبود می بخشد. همچنین این 
مزایا شامل حداقل تعمیر و نگهداری و افزایش ایمنی است زیرا پرسنل دیگر 
مجبور به تماس مستقیم با لعاب ها یا دیگر محصوالتی که به طور بالقوه 

زیان آور هستند، نیستند.

D-GLAZE

لعاب  تغذیه  و  آماده سازی  کامِل  خودکارسازِی  برای  که   D-GLAZE

ایده آل است، لعاب ها را به طور خودکار مطابق فرمول های تنظیم شده 
آماده می سازد و اطمینان حاصل می کند که مقدار مطلوب از محصول در 
همه زمان ها در دسترس باشد. به لطف کنترل الکترونیکی چرخه مداوم 
با بازگردش خودکار، دانسیته را ثابت نگه می دارد و همچنین می تواند 

ویسکوزیته محصول نهایی را پایش نماید.
این دستگاه قادر است تا عمل دوزینگ و تغذیه افزودنی های شیمیایی یا 
بیس های رنگی را کنترل نماید و مجهز به کنترل الکترونیکی با PLC و 
صفحه نمایش لمسی رنگی است. عالوه بر این، طوری طراحی شده است تا 

بدون نیاز به تجهیزات اضافی با پیکربندِی فعلی خط لعاب زنی سازگار شود.
اصول عملکرد

دستگاه در شروع چرخه، مخزن مربوطه را با لعابی که الزم است رقیق شود، 
پُر می کند و آن را با استفاده از یک دستور اختصاصی از ظرف ذخیره سازی 
می گیرد. در پایان این روش، سامانه شروع به داخل کردِن هر افزودنی الزم 
و رقیق کردن محصول با آب و با استفاده از چرخه های اختصاصی افزودن / 

اختالط می نماید تا زمانی که به دانسیته تعیین شده توسط اپراتور برسد.
حاال محصول آماده ارسال به مخزن تغذیه کننده دستگاه کاربر است؛ جایی 
که یک میله تراز، مقدار محصول موجود در مخزن را پایش می کند )تا اگر از 
تراز حداقلی پایین تر بیاید، D-GLAZE به طور خودکار لعاب را با دانسیته و 

گرانروی مناسب تا حداکثر مقدار تنظیم شده تأمین نماید(.
لعاب داخل مخزن با دانسیته سنج الکترونیکی به طور مداوم تحت کنترل نگه 
داشته می شود و اگر دانسیته در خارج از محدوده روادارِی تعیین شده قرار 
بگیرد، به طور مناسب تصحیح می شود. چرخه به این ترتیب ادامه می یابد تا 
این که مخزن کاماًل تخلیه شود؛ سپس به دنبال انجام یک چرخه خودکاِر 

شستشوِی همه اجزای سازنده، دوباره از ابتدا آغاز می شود.
همچنین ویسکوزیته  می تواند در تمام مدت چرخه پایش گردد.

در صورت بروز خطا، هشدارهای شنیداری و دیداری صادر می شوند.              ×

فنـاوری

V-Check

D-Glaze system and sample of installation
®
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A splash of brick red colour in 
Zhujiang New Town

در زیر درخشش انبوهی از برج های شیشه ای که تعریف کننده شهر توسعه یافته 
گوانگجو و نیو تاون زوجیانگ، به عنوان مدرن ترین محله این کالن شهر 
هستند، آجرهای قرمز رنگ »جی پی جی« کافه و »ال ای بی« برگر، با فرم 
معماری برجسته خود،  گوشه ای از سنت را در این شهر به نمایش گذاشته 
که در کنتراست کامل با آسمان خراش ها و ساختمان های اطراف خود می 

باشد.  
این رستوران کوچک بیرون  بَر، با مساحتی معادل 38 مترمربع، بدون 
و  به داخل فضا می باشد. دیوار آجری خام  امکان دسترسی مشتریان 
پرداخت نشده و غیر منظم بیرون آمده این رستوران بیرون بَر، با طرح 
مینیمالیستی خود،  آن را از زمینه و بافت شهری مدرن اطراف متمایز 

می سازد.  ویترین رستوران توسط معماری اهل گوانگجو طراحی شده که 
آجر را نه فقط برای زیبایی بی انتها و فراتر از زمان آن انتخاب نموده، بلکه 
دلیل اصلی او برای این انتخاب، طبیعت سازگار خاک رس با محیط زیست 
بوده است. آجرهای دست ساز کوره ای، که بدون استفاده از مالت قابل 
مشاهده روی هم قرار گرفته اند، به نحوی طراحی گشته اند تا در جهت 
دستیابی به منافع بلند مدت، به راحتی در آینده، جهت ساختن متریال و 

مصالح جدید با مزایای زیست محیطی، خرد و بازیافت شوند.      
در طراحی این رستوران بیرون بَر، یک جفت پیشخوان آلومینیومی مشکی 
رنگ براق جهت سرویس دهی به مشتریان، از نما بیرون زده است که یکی 
از آنها برای قهوه و دیگری مربوط به همبرگر می باشد. این دو الِمان در 

چاشـنی رنگ قرمـز آجـری در
Zhujiang New Town

Below the dense cluster of shimmering glass towers that define Guangzhou’s booming Zhujiang New Town, the most mod-
ern and futuristic neighbourhood of the metropolis, the red bricks of the  mark a small corner of tradition that contrasts 
sharply with the surrounding skyscrapers and buildings with their bold architectural forms. 

مترجم: مریم حسینی
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کنار یکدیگر حس عمق و درون نگری را در تقابل با سر و صدا و همهمه 
شهری، تداعی می کنند. 

در این طرح، سطح مشکی رنگ صیقلی و ظریف آلومینیوم در تضاد 
مطلوبی با رنگ قرمز پر طراوت آجر می باشد.   

برای حفظ روحیه و حال و هوای مینیمالیستی در معماری، این رستوران 
بیرون بَر، هیچ تابلو، لوگو و یا نشانه ای جهت تأمین استراتژی های بازاریابی  

جهت جذب مشتریان ندارد. 
معماران این اثر که بدون آگاهی از اهمیت این رویکرد آینده نگرانه، این 
روش را در دوران پیش از کرونا، برای تأمین نیازهای مشتری مدرن جهت 
دستیابی سریع به غذای بسته بندی شده ابداع نمودند، بعدها دریافتند که 

این سبک طراحی، پاسخگوی تمام استانداردهای دوران کرونا با تأمین 
بیشترین میزان امنیت برای مشتریان در دوران همه گیری بوده است.     ×

مـعـمـــاری

»اطالعات پروژه«
عنوان پروژه: جی پی جی کافه و ال ای بی برگر 

مکان: چین، نیو تاون، گوانگجو، زوجیانگ 
مساحت: 38 مترمربع

زمان تکمیل پروژه: آگوست 2019 
شرکت مشاور معماری: جئوم  دیزاین



by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorial

Just like other sectors, the global ceramic industry 
will have to deal with the severe consequences of 
this difficult, unpredictable and anomalous 2020. 
For the tile sector in particular, the crisis triggered 
by the health emergency has affected players the 
world over and comes on the back of a two-year pe-
riod 2018-2019 in which world production and con-
sumption had already begun to decline. 
The latest edition of the annual survey conducted 
by ACIMAC/MECS reveals a 7% loss over two years, 
with a further drop in 2019 in both output volumes 
(down 3.7% to 12.7 billion sqm) and consumption 
(12.4 billion sqm, -4%). 
This equates to a reduction of half a billion square 
meters in a year, or a billion square meters over the 
two-year period. 
Clearly the biggest losses were incurred by China, 
which following a 11% decline in 2018 suffered a fur-
ther 8.7% fall last year.
The concurrent growth in production in India and 
Brazil was insufficient to compensate for a loss of 
this magnitude. 
However, India was the real star of 2019 in terms of 
international trade. With its 360 million sqm of tile 
exports (a figure that has almost doubled in 3 years, 
capped by a 31% increase in 2019), it has become 
the third largest exporting country after China and 
Spain and its tiles are increasingly
being chosen as an alternative to Chinese products, 
both in the USA and elsewhere.
The outlook for 2020 is very different. No country 
has been left unscathed by the pandemic, although 
it is still difficult to estimate its real impact on glob-
al production systems. 
Despite this, the survey of the main producing coun-

tries and the largest world groups in the sector con-
ducted by ACIMAC/MECS indicates that, assuming 
there are no further lockdowns, world tile produc-
tion may experience a contraction of around 8.5% 
to approximately 11,600 million sqm. 
This is a more moderate decline than the far more 
negative forecasts made in May and is attributable 
to the strong business recovery from June onwards 
that has been confirmed by the majority of players.
China, which suffered a 5.8% decline in production 
in the first half of 2020, has fully resumed operations 
and expects to record a full-year contraction in pro-
duction of less than 10%. 
Moreover, around a hundred new lines for the pro-
duction of large slabs are scheduled to be installed 
across the country by December. 
Turkey aims to maintain the same volumes as in 
2019. At the same time, other major producer 
countries are more pessimistic, with Brazil, Vietnam, 
Spain and Mexico all anticipating falls in national 
production of between 10% and 20%.
 As for individual companies, even the world’s larg-
est groups are cautiously optimistic. Almost all are 
expecting the contraction in production and sales 
to be limited to between -1% and -10%, but some 
of them have their sights set on further growth. 
But, in Iran the situation is completely different, we 
are affected by different crises in recent years and 
some of them had positive result on Ceramic tile in-
dustries such as expanding the export market after 
decreasing the Oil export. 
Second is getting out of crises in the construction 
market for this year and the outcome is predic-
tion of increasing Ceramic tile production and con-
sumption om this year.           ×

The tile industry hit by COVID-19
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FMA
ever-greater respect for 
people and planet.

www.sacmi.com

FMA+ is the new SACMI kiln with high performance burners specially 
designed for ultra-high quality ceramic slabs. Optimised to keep 

emissions low, this latest kiln merges great design with innovative 
heat insulating systems that enhance worker comfort in the kiln area.




