
از ایــــده ات اجــــــرااز ایــــده ات اجــــــرا

محمدمهدى پوران فر در شهرستان گچســاران استان کهگیلویه و بویراحمد به دنیا آمده و به قول خودش 
فعل توانســتن را از همان کودکى به خوبى صرف کرده است. مى گوید در زندگى پشتوانه اى به جز اتکا به 

خود، تحقیق و تالش نداشته اما تاکنون توانسته است در طراحى 10 ایده و اختراع خوش بدرخشد.
این جوان 34 ساله از همکاران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در منطقه فارس است که از سال 
1387 به عنوان کارمند عملیات مرکز انتقال نفت گچساران استخدام شد و در حال حاضر به عنوان تکنسین 

ارشد ابزار دقیق مشغول به کار است.
 با این همکار باذوق و مبتکر گپ و گفتى درباره ایده هایش و دســتگاه هایى که تاکنون ابداع کرده، داشتیم 

در ادامه تقدیم نگاه شما مى شود. 

تهیه و تنظیم: وحید هاشمی

اولین ایده اى که به نظر شما رسید چه بود؟
حـدود یک سـال قبـل، اولیـن ایـده کـه سـاخت آچـار ولـو بود بـه ذهنم 
رسـید. در آن زمـان بـه عنـوان بهره بـردار به صـورت دائم با آچـار F ولو 
سـروکار داشـتم کـه اسـتفاده از آن بسـیار مشـکل بـود. پـس از مدتـى، 
ایـده تولیـد آچار ولو با دو سـایز جایگزیـن آچارهاى F معمولـى به ذهنم 
رسـید. مزیـت ایـن آچارهـا، وزن کم، کارایى بیشـتر و باال بردن سـرعت 

بـاز و بسـته کردن ولـو بود. 

چگونه ایده به ذهنتان مى رسد؟ 
 Oil ایده هــاى ذهنى من از روى نیاز اســت، مثًال ایده اختراع دســتگاه
Skimmer مربوط به زمان نشتى خط لوله عبورى از رودخانه زهره است. 
در آن زمــان همکاران براى جمع آورى نفت خام از مقدار زیادى پد و بوم 
اســتفاده کردند و این امر باعث شــد تا ایده اختراع این دستگاه به ذهنم 
برســد. معموًال وقتى با مشکالت مواجه مى شــوم ناخودآگاه فکر اختراع 

جدید به سراغم مى آید. 

گفتگو با مبتکر جوان و خوشفکر منطقه فارس
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تاکنون چه اختراع ها و ابتکارهایى داشتید؟
خوشبختــــانه بـه جز ایـن دو مورد، اختـــراع هاى متعدد دیــــگرى 
از جملــــه آچار مخصــــوص بازکردن درب بشکـــه روغن، اهـــرم 
 Leve Swich پمپ هـا،  بوسـتر   Sead Box آچــــار،  کـردن  بـاز 
مخــــزن زیرزمینـى O.W.S، بشـکه حمـل بشــــکه هاى روغـن و 
فــــوم، دسـتگاه فوم میکـر قابـل حمـل، بسـکت مخصــــوص حمل 
نفـر بـه وسـیله لیفتـراك و اهـرم بلنـد کـردن بشـکه روغـن و فـوم را 

داشته ام.

در خصوص اختراع Oil Skimmer بیشتر توضیح دهید؟
Oil Skimmer وسیله اى است براى جمع آورى نفت خام و فرآورده هاى 
نفتى نشــت پیداکرده در آب هاى سطحى که با شناور شدن روى سطح 
آب، نفت خام و فرآورده را به وسیله پمپ به مخزن تفکیک کننده ارسال 
مى کنــد و بعد از تفکیک، نفت خام را جــدا و آب اضافى را به رودخانه 

بر مى گرداند. 

تاکنون چند ایده و اختراع داشــته اید و در حال حاضر چه 
ایده اى را دنبال مى کنید؟ 

تاکنون 10 ایده و اختراع داشته ام و امیدوارم بتوانم ایده هاى کاربردى و 
جدیدم را به ثبت برسانم. 

از نظر خودتان کدامیک از این ایده ها کاربرد بیشترى دارند؟ 
مى توان گفت همه آن ها در ســاده تر کردن کار تاثیــر زیادى دارند اما 
ویژگى بارز دو دستگاه Oli Skimmer و فوم میکر قابل حمل، نسبت به 
بقیه اختراع هایم کاهش قابل توجه نیاز به نیروى انسانى است که از این 

جهت کاربرد بیشترى دارند.

هزینه اختراع هاى شما چگونه تامین مى شود؟
هزینـه مالـى ایـن طرح هـا را بـه صـورت شـخصى تامیـن مى کنـم و 

بخشـى از وسـایل مـورد نیـاز را از وسـایل خـارج از سـرویس مرکـز 
مى کنـم.  تامیـن 

چه چیزى باعث ایجاد انگیزه در شما براى اختراع مى شود؟
نیازهاى شــغلى در بخش هــاى مختلف و تالش براى تســهیل کار و 

افزایش ایمنى باعث ایجاد انگیزه در من مى شود.

آخرین ابتکار شما چه بوده است؟ 
تا این لحظه ساخت فوم میکر قابل حمل را ارائه کرده ام. 

در خصوص ابتکار فوم میکر بیشتر توضیح دهید؟
در گذشته هنگام آتش سوزى براى حمل بشکه فوم به محل مورد نظر و 
انتقال حوض آتش نشانى، به سه نفر نیاز بود؛ اما پس از اختراع فوم میکر 
تمام وســایل مورد نیاز توســط یک نفر به محل آتش ســوزى منتقل و 

حوض به الین آتش نشانى متصل مى شود.

براى مخترع شدن باید از کجا شروع کرد؟ 
به نظر من انسان باید ایده هاى ذهنى خود را ابتدا روى کاغذ منتقل کند 
و بدون ترس از غیرممکن بودن، آن ها را به صورت عملى به اجرا درآورد 

و بعد از هر شکست مجدداً تالش کند.

چه انتظارى از مسئوالن منطقه دارید؟ 
از مســئوالن انتظار مى رود به افراد با ایده هاى جدید اهمیت دهند زیرا 
با این کار مى توان عالوه بر کاهش هزینه ها و افزایش ایمنى در بیشــتر 

بخش ها تغییر و تحول به وجود آورد.

و صحبت پایانى ؟
 از خانواده ام و همه همکاران و دوستانى که در به نتیجه رساندن این 

ایده ها با من همکارى کردند کمال تشکر را دارم.
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