ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺴـﺖ و ﺷﺸــﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮان

ﺑﯿﺴــــــﺖ و ﺷﺸــــــﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان از ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸــــــﺖ  ۹۷در ﺗﺎﻻر اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
داﻧﺸـــــــــــﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی
ﺗﺨﺼـــﺼــــﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــــﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ،در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ ازﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﯾـﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴــــــــﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺑﯿﺴــﺖ و ﺷﺸـــﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـــــــﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶ در آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﺳــــــــﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﻋﻼم و از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳـﯿﻒ اﻟﻠﻪ ﺳـﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ  :در ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  ۴۸۵ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ و  ۳۱۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﭘﻮﺳــﺘﺮ اراﯾﻪ ﺷـــﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع  ۸۵۰ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﯿﺴـﺖ و ﺷﺸـﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۲۰ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ..

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀــﻮر اﺳﺘﺎداﻧﯽ از داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴـــﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ،
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد ۱۰ :ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼــﺼــﯽ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر اﺳﺘﺎدان
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﺪر رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ۲۵
ﻏﺮﻓﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
وی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﺎری ﺳــــﺎزی اﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در رﺷــــﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را از اﻫﺪاف
ﺑـﺮﮔـﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠــﯽ ذﮐــﺮ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐــﺮد  :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮐﻨﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،از ﺗﻌﺪادی از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان
و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاران در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ دﻋﻮت ﺷـﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸــــﮕﺎه در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﻤﺤﺼــــﻮﻻت
اﯾﺪﻫﭙﺮاﯾﺪه ﭘﺮدازان و ﻓﻌﺎﻻن واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﺎرﯾﺴــــــﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اراﯾﻪ ﺷﺪ

وی ﺑﯿﺎن ﮐـــﺮد :ﻫﺪف از ﺑــــﺮﮔــــﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠــــﯽ اراﯾﻪ آﺧــــﺮﯾﻦ
دﺳـــﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺻـــــــــــــﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺛﺮوت ،و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ
داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮد.
در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮات ﻗﺒﺎدﯾﺎن ﻣﻌﺎون وزارت ﺻــــــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت و ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــــﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ
اﯾﺮان)ﻣﭙﻨﺎ( ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺟﺰء  ۱۲داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸـﻮر در
ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮان

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ'ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر' روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٢٨ﻓﺮوردﯾﻦ
ﺳﺎل ٩٧در ﻫﺘﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﺻﻔﻬﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دو روزه ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮژی ﭘﻮدر ﻣﺸﻬﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ وﯾﻦ (TU
)wienﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ)اﺗﺮﯾﺶ ،آﻟﻤﺎن،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( و آﺳﯿﺎﯾﯽ)ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ( ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در اﯾﺮان ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
'ﻫﺮﺑﺮت داﻧﯿﻨﮕﺮ' اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﮐﺎر دارد و اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ
اﺳﺖ .
داﻧﯿﻨﮕﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﻣﺼﺮف ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .
رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در  ٢٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ،در اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ آروﻧﺪ اﻓﺰود :ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﻏﺮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮ  ٦دوره اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ

آروﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و
داﺧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .
وی اﻓﺰود ٤٠ :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دو روزه اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،اراﺋﻪ و
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب و از آن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :دوره ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ١٠
ﺳﺎل از ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮر در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻮد . .

ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﺗﻮﻟـﯿﺪ داﺧﻞ در زﻣـﯿـﻨﻪ ﻣـﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر از ﻟﺤﺎظ ﮐـﯿﻔـﯿﺖ و ﻗـﯿﻤﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺸﻘﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی از  ٣٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در
ﮐﺸــﻮر و ﺷﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز و ﻣﺼـــــــــــــﺮف
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻋﺸـــــــﻘﯽ اداﻣﻪ داد :ﺣﺪود  ٤٠درﺻﺪ از ﻣﺼــــــــﺎرف ﺧﻮدروﺳﺎزی از
ﮐﺸــــــــــﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان واردات رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻـــﺎدراﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻــــﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷـــﺪ ،ﺿــــﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
داﺧﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼـــــــﻮﻻت
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .
ﻋﺸــــﻘﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در روش ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ،اﻧﺮژی و
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺼـــﺮف ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد روش ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ،اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ)ﺗﯿﺮاژ ﺑﺎﻻ( ،اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ .
ﻋﺸـــــﻘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮری و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر در ﮐﺸـــﻮر و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺗﻮن ﺧﻮدرو اﺳﺖ .
ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی از ﭘﻮدرﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺗﻮﺳــﻂ
اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای دﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺷﮑﻞ ﻫﺎﺳﺖ .
در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ،ﻓﻠﺰﻫﺎی دﯾﺮﮔﺪازی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﮕﺴـﺘﻦ ،ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ﺗﻮﺳﻂ
روش ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ﺷﮑﻞ داده ﺷـﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر
در اﻧﻮاع ﺻـــﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﺳـــﺒﺎب ﺑﺎزی ﺳـــﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .
ُ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٩٥٠ﺗﺎ ،١٩٦٠روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮج ﭘﻮدر و اﯾﺰو اﺳﺘﺎﻟﯿﮏ
ﮔﺮم در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ روﺷـﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت
دارای داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر در ﺻـــﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳـــﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻘﺎی ﺻـﻨﻌﺖ
ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر در ﮐﺸــــــﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴــــــﯿﺎر واﺑﺴـــــــﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺳﺖ.

ﺑﺮﮔﺰار ی اوﻟﯿﻦ دوره ی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮان
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺗﻮراﯾﺮان در دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ی ﻣﻮﺗﻮر و ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.ISE.ORG.IRﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

