
 "ساکمی پیشرو در نوآوری های صنعت سرامیک" همایش گزارش

 1398ماه  مهر 24

 

های  یکی از بزرگترین شرکتو  ری نزدیکی با انجمن سرامیک ایران داشتهکه همواره همکا SACMI IMOLAشرکت 

اقدام به برگزاری  ،به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس خود ،می باشد طراحی و تولید ماشین آالت صنعت سرامیک ایتالیا

 500با حضور بیش از این همایش  .نموددر ایران  " SACMI Ceramic Leads Innovation "همایش بزرگی تحت عنوان 

 -های بین المللی صدا و سیما  در مرکز همایش 1398مهر ماه  24در تاریخ  اساتید فنو  نفر از فعالین اقتصادی، صنعتی

رت شاهد حضور مقامات و مدیران وزا گردید وبعد از ظهر برگزار  16صبح الی  8سالن خواجه نصیر الدین طوسی از ساعت 

 انجمن سرامیک، و کاشی تولیدکنندگان صنفی انجمن صنعت، معدن و تجارت، مقامات سفارت و کنسولگری ایتالیا در تهران، 

 تهران در ایتالیا بازرگانی آژانس و بهداشتی چینی و مظروف چینی سرامیک، و کاشی تولید فعال کارخانجات ایران، سرامیک

 بود.



 

شد. سپس  آغازتیزر معرفی شرکت ساکمی و پخش  پخش سرود ملی ایران و ایتالیا ، کریم قرانقرائت  بامراسم  در ابتدا

ویتوریو رومیتی)پرزیدنت شرکت ساکمی ایران( و لوکا بتی)مدیر  آقایانتعدادی از مدیران و روسای شرکت ساکمی از جمله 

ت ساکمی و همچنین دستاوردهای اخیر ویی به حضار، در رابطه با تاریخچه فعالیت های شرکگخوشامد ضمن فروش منطقه(

آقای دکتر امیری، مدیر کل  فیر ایتالیا و همچنینس، آقای جوزپه پرونه سخنرانی  در ادامه،. سخنانی ارائه نمودند این شرکت

 نعت، معدن و تجارت انجام شد.دفتر صنایع معدنی وزارت ص

 



 

ریاست گروه تخصصی کاشی انجمن شی و سرامیک، فی کاوشنفکر، رئیس هیات مدیره انجمن صنآقای مهندس ر پس از آن

ضمن تاکید بر اهمیت شناسایی بازارهای هدف در صنعت  ،انجمن سرامیک ایران ریاست دوره یازدهمو سرامیک ایران 

همچنین اهمیت وجود اخالق تجاری که نبود آن  سرامیک، درمورد اهمیت وجود دانش کافی جهت ایجاد ارتباطات خارجی و

 ارائه نمودند. مطالبی ، می تواند ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد

 

آقای مهندس  و ، آقای صدیقیان، مدیرعامل شرکت گیتاACIMACپس از سخنرانی آقای پائولو ساسی، پرزیدنت شرکت 

در این  حضورگویی به حضار و تشکر از افراد و سازمان ها جهت خوشامد پس از نصیری، مدیر عامل شرکت سازه سرامیک

 اندهمایش، درمورد فعالیت های شرکت و همچنین پیشرفت هایی که در سال های اخیر)از زمان تاسیس تاکنون( داشته 

 توضیحاتی ارائه نمودند.



 

 

انجمن  مله آقایان دکتر نقی زاده)رئیس هیات مدیرهدر این همایش تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن سرامیک ایران از ج

(، دکتر جوادپور، دکتر رضایی، دکتر سرپولکی، دکتر قهاری، دکتر قاسمی، خانم دکتر مشهدی، خانم دکتر سرامیک ایران

 ( حضور داشتند.سرامیک ایران خاچاطوریان و خانم سعیده علیشاهی)مدیر اجرایی انجمن



 

 زیر ارائه دادند: سخنرانی هایی با موضوعات از کشور ایتالیا، سخنرانان مدعو تعدادی ازپس از پذیرایی، 

 سخنران موضوع

 سیمونه کاسادیو آخرین نوآوری ها در دپارتمان تهیه بدنه و مواد اولیه

تولید کاشی های سرامیکی، کوره های جدید و ارتقاء 

 آن ها

 گابریله فرینیانی

راهکارهای جدید ساکمی برای کاشی های سایز بزرگ و 

 اسلب

 تسونیآلبرتو 

 استفانو فلیکانی دیجیتالیزه کردن کامل خط لعاب و چاپ

 لوییجی تیرلی چمفرینگ و پولیشینگ کاشی های سایز بزرگ

 ساندرو زینی آخرین تکنولوژی سورت و بسته بندی

 پائولو سالویتی کارخانه های هوشمند تولید چینی بهداشتی

روش های نوین اتوماسیون در صنعت چینی مظروف، 

 مشتری براساس نیازهای

 پاتریک وینکلر

 جورجو پگورارو رولرهای سرامیکی

مخصوص پرس های تولید  S 1400روغن های سینتتیک 

 ساعت گارانتی 50000کاشی و سرامیک با 

 آندرا برتونا

 جمع بندی و اختتامیه انجام شد.پس از پایان سخنرانی ها، 


