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ایالن ماسک با شرکت رقیبش به فضا میرود

انتخاب فن بازار منطقهای یزد بهعنوان برترین فنبازار كشور در سال 99

ایالن ماســک ۱۰هزار دالر بــرای رزرو صندلی در یکی از پروازهای آینده شــرکت رقیب خــود یعنی ویرجین
گلکتیک پرداخت کردهاست .برانســون در این باره گفت :ایالن دوســت من اســت و شــاید من هم
در آینده با یکی از فضاپیماهای او به فضا ســفر کنم! این درحالی است که ماسک
هنوز در هیچیک از پرتابهای اسپیسایکس حضور نداشتهاست/.مهر

در حاشیه بیستمین نشست كارگزاران تجارت فناوری كه 17تیر بهصورت آنالین برگزار شد؛ دفتر فن بازار منطقهای استان یزد بهعنوان
فن بازار برتر و فنبازارهای منطقهای استان سمنان و فارس به ترتیب حائز مقامهای دوم و سوم شدند .گفتنی است این فنبازارها طی
سال گذشته بیش از  354میلیارد تومان گردش مالی در اكوسیستم نوآوری و فناوری كشور ایجاد كردند .در حال حاضر 25دفتر فنبازار
منطقهای و سهدفتر فنبازار تخصصی با بیش از  50كارگزار تجارت فناوری در كشور مشغول فعالیت هستند /.جامجمدیلی

دانش

دانش فضایی

بنیانگذار شرکتویرجین گلکتیک
تا مرز به فضا رفت و برگشت

گلوگاه بومیسازی

تعمیر خطوط انتقال نفت و گاز در اعماق دریا انجام میشود

دکتر شــقاقیمقدم در پاســخ به پرســش جامجم کــه چرا پیــش از این شــرکتهای فعال
یســازی ایــن محصــول پیــش نرفتهبودنــد ،توضیــح
در زمینــه نفــت و گاز بــه ســمت بوم 
میدهــد« :تولیــد چنیــن تجهیزاتــی بــه کنار هــم قــرار دادن تمــام قطعــات پــازل نیــاز دارد.
داشــتن ایده بــه تنهایــی نمیتواند بــه دســتیابی به چنیــن محصولــی منجر شــود .زمانی
مهــای قدرتمنــد طراحی ،تــدارکات ،ســاخت و ارائــه خدمات قــرار بگیرد
که ایده در کنــار تی 
در نهایــت میتوان چنین خدمتــی را ارائه کــرد .من نیز برای اجــرای این ایده تــاش کردم تا
قویتریــن مجموعههایــی کــه هــر یــک
در حــوزه خود بهترین بودنــد ،زنجیره
کامل و قدرتمندی ایجاد کنم .زیرا اگر
هر یک از حلقههای این زنجیره دچار
مشکل شود ،کل فرآیند با شکست
رو ب ـهرو خواهد شــد .شــاید ا یــن
موضــوع مهمترین کلیــد موفقیت ما
بودهاست».

فناوران یک شرکت دانشبنیان با بومیسازی تجهیزات هوشمند تعمیر خطوط لوله فراساحلی
با تسریع فرآیند تعمیر ،روند انتقال پایدار گاز را از سکوهای استخراج ممکن کردهاند

در کنار اهمیت فناوریهای مورد استفاده برای اســتخراج بهینه حاملهای انرژی و پاالیش آنها ،حفظ سالمت و یکپارچگی خطوط

انتقال نفــت و گاز یکــی از مهمترین گلوگاههــای این صنعــت راهبردی در تمــام کشــورهای دارای ذخایز انرژی به شــمار مــیرود .وجود
هرگونه عیب و آسیبی در خطوط انتقال چه در مسیر فراساحلی و چه در خشــکی میتواند امکان بهرهبرداری از این منابع ارزشمند را با
مشــکل روبهرو کند و موجــب ضررهــای مالی زیادی بــه منافع ملی شــود .در ایــن میان تعمیــر لولههای بخش فراســاحلی یــا انتقال در
عسل اخویان طهرانی
دانش

مســیر دریا با توجه به شــرایط دسترسی،فشــار ناشــی از آب و تاریکی اعماق دریا با دشــواریهای بســیار زیادی روبهروســت .این فرآیند
نیازمند تجهیزات بســیار پیشــرفتهای اســت که عالوه بــر امکان اجــرا در اعمــاق دریا ،تابآوری مناســبی در برابر شــرایط ســخت مانند
خوردگی و فشار بسیار باال را داشتهباشد.
شــرکت دانشبنیان «مهراد صنعت خالق» با تکیه بر دانش فناوران و پژوهشــگران داخلی موفق شــده تمام مراحل طراحی ،ساخت

تجهیز مورد نیاز برای تعمیر خطوط فراساحلی و فرآیند اجرای آن را بومیســازی کند .دکتر علی شقاقیمقدم ،مدیرعامل این مجموعه دانشبنیان مزیت مهم
استفاده از محصوالت و خدمات مهراد صنعت خالق با برند رادکو را تولید محصوالتی کامال مطابق با شرایط خطوط فراساحلی کشور میداند.

مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان مهــراد صنعت
خــاق ،دربــاره چگونگــی عیبیابــی خطــوط لولــه
در اعمــاق دریــا توضیــح میدهــد« :در صــورت بروز
هــر نــوع آســیبی در خطــوط انتقــال فراســاحلی
در گام اول بایــد محــل آســیب و نــوع آســیب بــه
صــورت دقیــق شناســایی شــود .امــا شناســایی
عیوب خط لولــه در زیر دریــا آن هم در اعمــاق  90تا
100متری کار بســیار دشواری اســت و با روشهای
معمول امکانپذیر نیست .استفاده از رباتهای
شهــای جدید ســنجش صوتی از
زیردریایــی یــا رو 
جمله روشهای رایــج برای عیبیابی خــط لوله در
اعماق دریا به شمار میرود».
دکتــر شــقاقیمقدم میافزایــد« :زمانــی کــه محــل
شهــا
ط لولــه بــا یکــی از رو 
و شــدت آســیب خطــو 

یکی از سختترین مشاغل دنیا

خطوط لولــه انتقــال در خلیجفــارس معموال در عمــق  90تــا 100متری
نصب میشــوند .عمقی کــه با فشــاری معــادل  270بار ،بــا لباسها و
کپسول اکســیژن رایج غواصی دسترســی به آن امکانپذیر نیست.
دکتر شقاقیمقدم درباره چگونگی دسترســی غواصان به این عمق
بــه جامجــم میگویــد« :بــرای آمادهســازی غــواص بــرای قرارگیــری در
فشــار آب عمــق  90متــری ،باید غــواص با لبــاس مخصــوص حداقل
بــه مــدت دو روز روی شــناور در محفظــه ویــژهای بــه نــام اتاق فشــار
قــرار بگیــرد .در ایــن مــدت فشــار درون محفظــه بــه تدریــج افزایش
پیــدا میکند تــا فشــار درون محفظــه بــا فشــار آب در عمــق  90متری
برابر شود ســپس با ابزارهای خاصی به بســتر دریا منتقل میشود و
عملیات را آغاز میکند .به دلیل شرایط ســخت غواصی در این عمق
هر غواص حداکثر هشــت ســاعت در طول  24ســاعت کار میکند و
مجددا به محفظه فشار روی شناور بازمیگردد».
وی میافزاید« :در مدت ســه روز انجام تعمیرات حداقل سه غواص
به صورت شیفتبندیهای هشتســاعته به کار مشغول هستند
تا فرآیند تعمیر لوله به سرانجام برسد».
از دکتر شــقاقیمقدم پرســیدیم با توجــه به مخاطــرات طوالنیمدت
کار در اعمــاق آب بــا این حد از فشــار کــه میتواند آســیبهای جدی
به ســامت غواص وارد کند چرا از رباتها برای انجــام این مأموریت
اســتفاده نمیشــود؟ وی در پاســخ میگوید« :در دنیا از رباتها برای

نمایی از روند تعمیر خطوط انتقال گاز فراساحلی

شناسایی آسیبخطوطلوله
فراساحلی

تعمیر باتجهیزاتهوشمند

بــه گفتــه دکتــر شــقاقیمقدم پیشــتر از تجهیزاتی
برای تعمیــرات خطــوط لوله فراســاحلی اســتفاده
مــی شــد کــه باعــث طوالنــی شــدن زمــان و هزینه
تعمیرات م یشــد .انجــام این عملیات بــا توجه به
حساســیت باالی کار و دقت مورد نیاز ،در شــرایط
اعماق دریا با دشواریهای زیادی برای غواصهای
اشــباع همراه بود .وی تصریح میکنــد« :تجهیزات
هوشــمند شــیوه جدیــدی بــرای رفــع آســیبها
هســتند کــه در ســالهای اخیــر بســیار مــورد
توجــه قــرار گرفتهاند و در کشــور مــا نیز تــا پیش از
بوم یســازی این محصول ،خدمــات تعمیر لوله با
تجهیزات هوشــمند از سوی شرکتهای مختلف
اروپایی و آمریکایی انجام میشد».
دکتــر شــقاقیمقدم در خصــوص نحــوه ورودش

انجام مأمور یــت در اعمــاق بیــش از  300متر اســتفاده میشــود؛ زیرا
رباتهایی که توان انجام این مأموریت را داشتهباشند فناوریهای
بسیار پیشــرفتهای نیاز دارند و هنوز اســتفاده از آنها برای مأموریت
در اعماق کمتر مقــرون به صرفه نیســت .عالوهبر ایــن امکان خرید
رباتهای تعمیر خطوط لوله بــه دلیل فناوری پیشــرفتهای که دارند
با توجه بــه شــرایط تحریم بــرای کشــور امکانپذیــر نیســت ».وی در
خصوص اقدامــات صورتگرفتــه برای توســعه چنیــن رباتهایی در
کشــور توضیح میدهد« :تاکنون تیمهایی در کشــور برای تولید این
رباتهــا اقــدام کردهانــد و چنــد بــار رونمایــی از چنیــن رباتهایی در
کشــور انجام شدهاســت .اما هیــچ یک از ایــن محصوالت بــه مرحله
کاربردی شدن نرسیدهاند».

ایــن مجموعــه و اطمینــان از کارایــی محصــول
تولیدشــده ،در ســال  96بــه مجموع ههــای فعال
حــوزه نفــت اطالعرســانی کردیم کــه داخل یســازی
این محصول را با موفقیت انجام دادهایم .با توجه
بهاهمیت این فرآیند خیلی زود کارفرماهای زیادی
به ســمت ما جذب شــدند؛ حتــی در ســطح وزارت
نفــت نیــز مطــرح شــد و در دیــداری بــا وزیــر نفــت
وقت ،این محصول را ارائه کردیم».

توسعهمحصوالتمنطبق
باشرایطپارسجنوبی

بــه گفتــه دکتــر شــقاقیمقدم ،ایــن مجموعــه
تشــان برای
دانشبنیان در ابتدای مســیر فعالی 
جلب اعتمــاد کارفرماها ،فقط محصوالت مشــابه
نمون ههــای خارجــی را تولیــد میکردنــد .امــا پس از
جلب اعتماد ،بــرای اثبــات توانمندیهای موجود
در شــرکت محصــوالت جدیــدی را متناســب بــا
نیازها و شرایط لولههای فراساحلی کشور توسعه
دادند و این محصوالت را ثبت اختراع نیز کردهاند.
وی در ایــن زمینه توضیح میدهــد« :از نکات مهم
در بحــث تولیــد تجهیــز هوشــمند تعمیــر خطوط
لولــه ،همخوانی تجهیز با شــرایط خط لوله اســت.
خطــوط انتقــال مــورد اســتفاده در پارسجنوبــی،
بــا بســیاری از خطــوط لولــه مــورد اســتفاده در
میادیــن گازی دیگر دنیــا متفاوت اســت و همین
موضــوع موجب م یشــود اجــرای عملیــات تعمیر
با محصــوالت برخی شــرکتها با موفقیــت همراه
نباشــد یــا در ادامه با مشــکل مواجــه شــود .برای
رفع ایــن چالش تمــام تجربیــات به دســت آمده از
فرآیندهای عیبیابی و تعمیر لولههای فراساحلی
را مورد به مورد با دقت بررســی کردیم و بر اســاس
تحلیلی که از نتایج این بررسیها به دست آوردیم
برای توسعه محصوالت جدید اقدام کردیم».
دکتــر شــقاقیمقدم بــا اشــاره بــه دشــواری اجرای
تعمیــر در اعماق دریــا ،میافزایــد« :ما در کنــار ارائه
محصول ،رویــه انجــام کار را ارائه میدهیــم .اجرای
فرآیند تعمیر در عمق 100متری دریا یعنی در تاریکی
مطلق و از ســوی دیگر امکان حرکتــی کم غواصان
بــه دلیــل شــرایط فشــار بســیار دشــوار اســت.
بههمیــن علــت پیــش از انجــام عملیــات نصــب،
تمام فرآینــد تعمیر بــا غواصها که معمــوال یک یا
دو نفر هســتند بررســی م یشــود و در طول فرآیند
نیز از روی شــناور با آنها ارتباط برقرار کرده و فرآیند
تعمیر را هدایت میکنیــم .در مطالعاتــی که انجام
دادهبودیم متوجه شــدیم هر نــوع خطای کوچک
انسانی در فرآیند تعمیر میتواند به مشکل بزرگی
تبدیــل شــود .به همیــن دلیــل اقــدام دیگــری که
در روند توســعه محصــوالت خود پیــش گرفتیم،
بهینهسازی مراحل اجرای تعمیر به نحوی بود که
که تا حد امکان وابسته به عملکرد غواص نباشد
و غواص فقــط هدایتگــر فرآینــد تعمیر بر اســاس
دســتورالعملهایی باشــد کــه از روی شــناور به او
مخابرهمیکنیم».

روندتولیدتجهیزاتهوشمند

دکتــر شــقاقیمقدم در خصــوص روند تولیــد این
تجهیــزات بــه جا مجــم میگویــد« :ایــن تجهیــزات
هیچ وقت بــه صــورت از پیش تولید شــده کارایی
نخواهدداشــت .مــا برای تولیــد تجهیز بر اســاس
گــزارش کارفرمــا در خصوص نــوع خرابی ،اقــدام به
طراحــی و تولیــد تجهیــز متناســب بــا نیــاز کارفرما
میکنیــم .پیــش از بومیســازی ایــن محصــول،
فرآینــد طراحــی و ســاخت و ارســال تجهیــز در
شــرکتهای خارجــی حداقل شــش ماه زمــان نیاز
داشــت .اما در حال حاضــر با توجه بــه بومی بودن
تمام فرآیند طراحی و تولید تجهیز در مجموعه ما،
این انتظار شــش ماهه به  2/5تا ســه ماه کاهش
یافتهاست».
وی میافزایــد« :مهمتریــن ویژگ ـ ی ایــن محصــول
ایــن اســت کــه تمــام شــرایط عمــق دریــا از جملــه
فشــاری معال 300بــار و خوردگــی شــدید حاصل از
عبــور گاز تــرش از درون خــط لولــه را بــدون نیــاز به
جوشکاری تحمل میکند».

دکتر شقاقیمقدم:
هر گونه اختالل
در روند انتقال گاز
موجب اختالل در
برداشت از مخازن
مشترک و به دنبال
آن از دست دادن
منافع کشور و از
سوی دیگر اختالل
در روند تأمین گاز
در مناطق مختلف
کشور است

از نکات مهم
در بحث تولید
تجهیز هوشمند
تعمیر خطوط
لوله ،همخوانی
تجهیز با شرایط
خط لوله است.
خطوط انتقال مورد
استفاده در پارس
جنوبی با بسیاری
از خطوط لوله
مورد استفاده در
میادین گازی دیگر
دنیا متفاوت است

او یکشــنبه بــا فضاپیمــای یونیتــی 22کــه ســوار
هوانورد عظیمی اســت ،نخســت تا ارتفــاع حدود
۱۵کیلومتــری ســطح زمیــن بــاال رفت و ســپس با
جداشــدن از هواگرد و روشنشــدن موتور راکتی
کــه پشــت فضاپیمــا نصــب شــده بــود به ســوی
ارتفاعات باالتر شتاب گرفت.
آنهــا تــا ارتفــاع 88کیلومتــری ســطح زمیــن پــرواز
کردند .طبق اســتانداردهای ایاالتمتحــده باالتر
از 80کیلومتــری ســطح زمیــن ،فضــا محســوب
میشــود امــا اگــر تعریــف رایــج در میــان اهالــی
صنعت فضــا یعنــی خــط کارمــن در 100کیلومتری
زمیــن را در نظــر بگیریــم در ایــن صــورت بایــد
بگوییــم ریچارد برانســون تــا نزدیکی مــرز فضا در
این ســفر پیش رفته اســت .او با ایــن هواپیمای
مجهز به راکت ،تا بیش از سهبرابر سرعت صوت
شــتاب گرفــت و آنقــدر باالرفــت کــه توانســت
آســمان را ســیاه ببیند ،گردی زمین از پنجرههای
هواپیمــا بهخوبــی قابــل مشــاهده باشــد و برای
دقایقی در کنار خدمه این پــرواز فضایی ،بیوزنی
را در مدار زمین احساس کند.
اکنون میتوان در صفحهای از کتابچه تاریخ فضا
نوشت« :در  20تیر  1400نخستینبار فضانوردی به
نام ریچارد برانســون توانســت با تکیه بر سرمایه
شــخصی و با فضاپیمایی که در شــرکت خودش
توسعه داده بود راهی مرزهای فضا شود».
ریچارد برانســون در عمــل نشــان داد از این پس
برای سفر به فضا دیگر الزم نیست حتما پای یک
ســازمان دولتی نظیر ناســا ،اســا ،آژانــس فضایی
روســیه و  ...در میــان باشــد .از روزگاری کــه دامنه
رقابتهــای فضایــی ابرقدرتهــای شــرق و غرب
به فضا کشیده شــده بود ،به زمانهای رسیدهایم
کــه ابرقدرتهای خصوصی کســبوکار در جهان
برای عبور از مرزهای فضا رقابــت میکنند .او حاال
میگوید با این موفقیت در پــروازش به مرز فضا،
امیــدوار اســت از ســال آینــده ،صدهــا هــزار نفــر
بتوانند چنین ســفری را بــا خرید بلیــت پروازهای
ویرجینگلکتیکتجربهکنند.
فضاپیمای یونیتی 22

مخــازن مشــترک در پارس جنوبــی یکــی از مناطق
مهــم کشــور بــرای بهرهبــرداری از مخــازن گازی
مشــترک بــا کشــورهای عربی به شــمار م ـیرود .در
بهرهبرداری از ذخایر مشــترک ،همانقدر که توجه
به تأسیســات بهرهبرداری و ســکوهای اســتخراج
جفــارس حائز اهمیت اســت ،انتقال
در میان خلی 
موفــق گازهای برداشــت شــده بــه خطــوط انتقال
خشــکی نیز نقش کلیدی در بهرهبرداری مناسب
و مداوم از این ذخایر را برعهــده دارد .معموال برای
انتقــال گاز از ســکوهای دریایــی تــا پاالیشــگاهای
خشکی از خطوط لوله دریایی استفاده میشود.
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان مهــراد صنعت
خــاق در خصــوص اهمیــت خطــوط انتقــال
فراســاحلی در کشــور به جامجم میگویــد :فاصله
ســکوهای اســتخراج میــدان گازی پــارس جنوبــی
تــا پاالیشــگاههای ســاحلی مســافتی در حــدود
110تا120کیلومتر اســت .لولههای انتقال در اعماق
دریــا ایــن مســیر طوالنــی را طــی میکننــد و از آنجــا
کــه شــرایط دریا بــه نحوی اســت کــه امــکان ایجاد
ســازههای حفاظتــی از ایــن لولههــا وجــود نــدارد،
این لولهها در معرض آســیبهای مختلفی مانند
اصابت لنگر کشــتی ،برخورد قطعات کشــتیهای
غــرق شــده ،خوردگــی بــر اثــر جر یــان گازتــرش یــا
پاالیش نشده یا هر نوع حادثه دیگری هستند.
دکتر علی شقاقیمقدم میافزاید :هر گونه اختالل
در رونــد انتقــال گاز موجــب اختــال در برداشــت
از مخــازن مشــترک و بــه دنبــال آن از دســت
دادن منافــع کشــور و از ســوی دیگــر اختــال در
روند تأمیــن گاز در مناطق مختلف کشــور اســت،
عیبیابــی و رفــع آســیبهای خطــوط انتقــال در
ســریعترین زمان ممکن برای حفظ انتقال پایدار،
یکی از مهمترین نیازهــای راهبردی بهر هبــرداری از
مخازن گازی به شمار میرود.

شناسایی شود ،غواص باید به محل آسیب اعزام
و محــل را بــرای عملیــات تعمیــر لولــه بــر اســاس
دســتورالعملهایی که بــه او داده م یشــود آماده
میکند .اجــرای عملیــات در اعمــاق  90تــا  100متری
فقط از ســوی غواصان ویــژهای که به آنهــا «غواص
اشــباع» گفته م یشــود میتواند انجام شــود .پس
از آماد هســازی محــل آســیب باید عملیــات تعمیر
انجام شود .در این مرحله است که کار ما بهعنوان
شــرکت ارائهدهنــده خدمــات رفــع عیــوب خطوط
انتقال فراساحلی آغاز میشود».

بــه دنیــای تجهیــزات هوشــمند تعمیــرات خطوط
لولههای انتقــال فراســاحلی به جا مجــم میگوید:
«پیش از راهانــدازی مجموعه دانشبنیــان مهراد
صنعــت خــاق بــه مــدت 10ســال در شــرکتهای
بــزرگ ایرانــی و خارجــی در حــال فعالیــت در
خلیجفــارس تجربــه همــکاری داشــتم .ایــن
شهــا و
تجربــه کمــک کــرد از نزدیــک بــا تمــام چال 
تفاوتهای کار در اعماق دریا آشنا شوم؛ زیرا آنچه
در دریــا اتفــاق میافتــد کامــا از خشــکی متفــاوت
یهــای
اســت .نحــوه کار ،ابــزار و تجهیــزات و فناور 
مــورد اســتفاده و حتــی هزینــه انجــام کار تفــاوت
زیــادی بــا خشــکی دارد .ایــن تجربــه موجــب شــد
از نزدیــک در جر یــان خر یــد ،عیبیابــی ،نصــب و
اجــرای تجهیــزات از شــرکتهای بهنــام خارجــی
در حــوزه خدمــات تعمیــری فراســاحلی باشــم و
طی ما ههــا حضور در شــناورها بــا عیبیابــی و رفع
آســیب خطــوط لولــه بــا ایــن شــیوه جدیــد آشــنا
مکــم ایــده بوم یســازی ایــن محصوالت
شــوم و ک 
شکلبگیرد».
وی در خصــوص چگونگــی تعمیــر آســیبهای
خطــوط انتقــال بــا تجهیــزات هوشــمند تصر یــح
میکند« :در این روش ،تجهیز هوشمند با غواص
به محل آســیب فرســتاده م یشــود و با اتصــال در
محــل آســیب بــدون نیــاز بــه جوشــکاری ،امــکان
برقراری دوباره جریان را فراهم میکند .با اســتفاده
از این فناوری ،غواص فقط هدایت و کنترل تعمیر

مسیر بومیسازیتجهیزاتهوشمند

دکتر شــقاقی مقدم با اشــاره به فناوری پیشــرفته
تجهیزات هوشــمند تعمیــر لولههای فراســاحلی
توضیح میدهد« :پیچیدگی طراحی و ساخت این
محصول از یک سو و از سوی دیگر بار مسؤولیتی
بــاالی تولیــد ایــن محصــول بــه دلیــل اهمیــت
اقتصــادی جر یــان خطــوط انتقــال بــرای کارفرمــا،
موجب شده است که کمتر از 10شرکت در سراسر
دنیا به ســمت تولید این تجهیز پیشــرفته بروند.
ایــن تجهیز بایــد حداقل بــرای  20تا 25ســال بدون
مشــکل عمل کنــد؛ در صــورت بــروز هر مشــکلی
در ســاخت یــا مراحل نصــب ایــن تجهیــز ،کارفرما
ممکــن اســت خســارت زیــادی را متحمــل شــود
بههمین علت برخالف ظاهر ساده و ارزانقیمت
ایــن محصول ،بــه دلیــل حساســیت بــاال و ارزش
خدمتی که ارائه میکند با قیمت باالتری به فروش
میرسد».
وی در خصــوص نحوه بوم یســازی ایــن محصول
در کشــور توضیــح میدهــد« :ایــن تجهیــزات
هیچوقــت بــه عنــوان قطعه بــه مشــتری فروخته
نم یشــود یا قابل خریداری از بازار نیست .شرکت
تولیدکننــده ،قطعــه را به همــراه نماینده شــرکت
برای مشــتری میفرســتد؛ در تمــام فرآینــد تجهیز
تحــت اختیــار نماینــده قــرار دارد و حتــی امــکان
بررســی ابعاد تجهیز وجود ندارد .بــه همین دلیل
بــرای بــه دس ـتآوردن دانشفنــی موردنیــاز برای
تولید این تجهیزات به هیچ وجه امکان مهندسی
معکوس از روی نمونه اصلی امکانپذیر نبود».
دکتــر شــقاقیمقدم میافزایــد« :در زمــان
شــکلگیری ایــن ایــده ،مــن عالوهبــر فعالیــت در
شرکتهای نفتی ،هیاتعلمی دانشگاه تاکستان
بودم .بنابراین عالوهبر اطالعــات عملیاتی حاصل
از کار در مناطــق فراســاحلی ،از ظرفیــت محیــط
آکادمیــک بــرای تشــکیل تیــم تحقیــق و توســعه
بســیار قوی بــرای طراحی و ســاخت ایــن محصول
استفاده کردم .حدود چهار تا پنج سال زمان صرف
فرآینــد طراحــی و بوم یســازی ایــن محصــول شــد.
در نهایت موفق شــدیم مجموعه خوبــی از فرآیند
طراحی ،ســاخت ،ارائــه خدمــات و ارائه مشــاوره به
کارفرما گردهم بیاوریم».
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان مهــراد صنعت
خــاق تصر یــح میکنــد« :پــس از آمادهســازی

یکشنبه  20تیر  ،حوالی
ساعت  19به وقــت ایــران،
پــایــگــاه عملیاتی شرکت
وی ــرج ــی ــن گــل ـک ـت ـیــگ در
ن ــی ــوم ــک ــزی ــک ــو ،ای ـ ـ ــاالت
کاظم کوکرم
متحده.
دبیر گروه دانش
ریچارد برانسون 71ساله،
کـ ــارآفـ ــریـ ــن و مــیــلــی ــاردر
مــشــهــور بــریــتــانــیــایــی و بــنــیــانــگــذار مجموعه
شرکتهای ویرجین ،همراه با دو خلبان و سه
خدمه دیگر سوار هواپیمای مجهز به راکتی که
مهندسان شرکت خودش ساختهاند قرار است
به آرزویی که از کودکی در سر داشته برسد :سفر
به فضا ،دیــدن کرهزمین از افقی بسیار باالتر از
پــروازهــای معمول و تجربه بـیوزنــی! ایــن شاید
بــزرگتــریــن آرزوی هــر کارآفرینی باشد کــه روزی
بتواند رویاهای بزرگ خود را زندگی کند.
ریچارد برانسون در فضا

فناوری تعمیر هوشمند
خطوط انتقال در بستر دریا

آســیب را برعهــده دارد و فرآینــد زمانبــر تعمیــرات
لولــه زیــر آب از یک هفته بــه ســه روز کاهش پیدا
میکنــد .این کاهش زمــان عالوه بــر کاهش زمان
صهــا در اعماق دریــا و خطرات ناشــی
حضــور غوا 
از ایــن موضــوع ،بــه دلیــل ارزش اقتصــادی تداوم
انتقال گاز ارزش زیادی خواهدداشت».

چرا تحقق رویای آقای
برانسون مهم است؟

اما قصه رقابــت میلیاردرها برای ســفر به فضا به
اینجا ختم نمیشود .درســت یک هفته دیگر در
 29تیــر  ،جــف بــزوس ،از ثروتمندتریــن مــردان
جهان و مالک شرکت مشهور آمازون قرار است
همــراه بــا بــرادرش ،یــک زن فضانــورد 82ســاله و
یــک میلیــاردر دیگــر کــه بــرای صندلــی چهــارم
فضاپیمای نیوشــپرد شــرکت بلو اوریجین مبلغ
28میلیــون دالر پرداخته اســت راهی فضا شــود.
این آغــاز راهی اســت که نشــان میدهــد فناوری
فضــا و فضانــوردی از حــوزه اقتــداری و تبلیغاتــی
بــرای حکومتهــا بــه حــوزهای کاربــردی و کامــا
اقتصــادی تبدیــل شــده اســت .بــدون شــک
شــرکتها و ملتهایــی کــه زودتــر مفهــوم ایــن
تحــول فناورانــه را درک کننــد و از امــروز بــرای
بهرهمنــدی از مزایای اقتصادی فضــا برنامهریزی
کنند ،سهم بیشتری از سودهای کالن این حوزه
در آینده خواهند برد.

