
الت پدر به آهسته اصلی شرکت به عهده فرد جوانیست که در سنین خرد سالی از ابزار 

عنوان یار ه بزارها را باجای اسباب بازی استفاده می کرده اکنون نیز شماری از همان 

 همراه ، استفاده مینماید.

نقشه کشی ساختمان و چگونگی ترسیم  کالس اول دبستان  بود که به لطف پدر با سیم

معلم سال اولش را در حالی که با معلم کالس  پرشوق و مبهوت چهره  . فنی آشنا گردید

را عامل مهم و انگیزه  که در زنگ نقاشی ترسیم شده بوده بررسی مداری روبه رویی ب

 بخشی را در راه خود می دید.

وری پس از ان رنگ و لعاب قطعات الکترونیکی موجود در رادیو های المپی و ترانزیست

  را پوشش میدادند مسیر تازه ای را پیش پای وی قرار دادند  SWو  MWکه عمدتا باند 

 و ان مسیر ورود به دنیای الکترونیک و مدارات رادیویی بود .

منزل   گاه و بی گاه  در سالهایی که خانواده اش در شاهین شهر اصفهان سکونت داشتند،

در انجا چند تعمیرکار  را به طرف بازارچه ای واقع در ابتدای خیابان حافظ ترک میکرد.

صوتی تصویری و یک مغازه سیم پیچی وجود داشت. چند ساعتی برای آنان اسباب 

ن مزاحمت بود چرا که با ایستادن کنار درب مغازه و پرسیدن سوال های گوناگون و همچنی

 کسب علم و عمل داشت.سعی بر  ،میرکارخیره ماندن به دستان تع

سوم دبستان بود که از پس تعمیر و تنظیم رادیو های ترانزیستوری برمی آمد و روز به 

این عطش سیری اکنون  صد البته  روز عالقه مندیش به ارتباطات رادیویی بیشتر میشد و  

 ناپذیر با گذر زمان غیر قابل وصف گردیده.

با شاگردی در یک تعمیرگاه صوتی و تصویری ، در سن  اولین تجربه شغلی و مالی را

 تومان( در هفته! 500لایر ) 5000با دریافتی  .سالگی شروع نمود 11

افله عقب نمانده و در قتالش نمود از  در ابتدای دهه هشتاد و با فراگیر شدن کامپیوتر

فعالیتهای مرتبط یک خدمات کامپیوتری به اسمبل کردن سخت افزار و نصب ویندوز و 

 مشغول شد و عمال تعمیر سخت افزار کامپیوتر نیز به فعالیتهایش اضافه گردید.

را در  جای شبکه های کامپیوتریبه واسطه عالقه مندی شدید وی به مقوله مخابرات ، 

واسطه قرار ذهن خویش خالی احساس میکرد . از این رو خداوند یک دوست نازنین را 

 با نام )آبادان نت(در در اولین سرویس دهنده اینترنت بیسیم 1382داد تا در سال

شبکه و تجهیزات بیسیم و سپس استفاده از آن تحت مشغول فراگیری  شهرستان آبادان

 . نصاب ادوات مخابراتی مشغول به فعالیت گردد و مشترکین عنوان پشتیبان



رشته ای بهتر از وقت انتخاب رشته اش در پایان سال اول دبیرستان رسیده بود. چه 

بی توجهی   کار دستش داده بود! بلی ،مندیهایش    الکترونیک؟ ! اما غرق شدن در عالقه

به برخی دروس موجب کاهش معدل کل گردیده و قادر به انتخاب رشته الکترونیک نبود! 

جایگزین؟ نزدیک ترین رشته جایگزین و مورد عالقه خویش را رشته ماشینهای 

دانش شد و اولین دیپلم و    کار  هنرستان  راهی  ( دید.  هاالکتروموتورالکتریکی )باز پیچی  

 خود را در رشته مذکور اخذ نمود.

چرا که بر   ،وی همیشه از این اتفاق بعنوان نقطه قوتی در مسیر شغلی خود یاد میکند

نحوه که یک طراحی و یا تعمیر موفق ، مستلزم تسلط بر  این اصل بدیهی معتقد است

 تجهیزاتی است که قرار است به دستگاه در حال طراحی و یا تعمیر متصل گردند.  کارکرد

شد   خرمشهر  پس از ان برای اخذ دیپلم الکترونیک راهی  مرکز آموزش فنی و حرفه ای

مان آموزش و پرورش  دو سال توانست مدارک مورد نیاز ساز بیش ازپس از صرف و 

را جهت تطبیق اخذ نماید . در طول دوره بدلیل فراهم بودن بسترعلمی و تجهیزات 

د را به انجام آزمایشات گوناگون در حوضه مدارات بیشتر زمان خوبه روز ،  آزمایشگاهی

 نمود. انالوگ ، دیجیتال و میکرو کنترلر و همچنین مدارات رادیویی ، سپری می

هرچند    نمود  ه ادای دینسعی بآزمونگر نیز    وسالها بعنوان کمک مربی  همچنین در همان  

د و سایر پرسنل مرکز و یتاهنوز متصور است که گویا نتوانسته ذره ای از محبت اس

همچنین فرصت استفاده از تجهیزات خاصی که بصورت عمومی در دسترس کارآموز 

تالش نموده که ارتباط خود را با مرکز  درطول این سالها بسیار  نمیباشد را جبران نماید.

 قطع ننموده و لقب همکار افتخاری را برای خود محفوظ بدارد. 

در سالهای پایانی دهه هشتاد با دو نفر از دوستان قدیمی خود به تاسیس دفتر فنی و  

مهندسی پرداخت و در زمینه تولید تابلو های ثابت و روان ال ای دی و همچنین تعمیر 

کترونیکی  فعالیت مینمود اما بعلت ضعف در بازاریابی پرونده این شراکت بوردهای ال

 بسته شد. 89 اواخر سال در

با رویکرد تعمیرات موبایل در شهرستان آبادان وارد بازار گردید و خیلی   در همان سال

 زود توانست بر امار مشتریان ثابت خویش بیافزاید. 

ل آینده برنامه هایی را در ذهن می پروراند، ازانجایی که وی همیشه حداقل برای پنج سا

مواردی که به تصور خویش گام تعمیرات موبایل را برای همیشه کنار گذاشت و به دنبال  

 های بعدی محسوب مشوند ، قدم برداشت.



به بعنوان مجری و تعمیرکار تجهیزات اتوماسیون  90در ابتدای سال  بعد از این تصمیم

. همچنین در کنار این فعالیتها به تعمیر فعالیت پرداخت  به U.P.Sصنعتی . شبکه و 

سخت افزار کامپیوتر و لپتاپ در واحد صنفی) نانو سیستم( واقع در بازار روز آبادان نیز  

 . وی حتی درارائه نمود مشتریانمشغول بود و در این زمینه خدمات بی شماری را به 

تداوم داشت نیز بصورت پاره وقت   1391-92ایام خدمت مقدس سربازی که در سالهای  

شایان ادامه داد.  اهواز و آبادان های بصورت همزمان در شهرستان به فعالیتهای فوق

 تداوم داشت. 1398به اشکال گوناگون تا نیمه دوم سال  ها ذکر است این همکاری

خود به مدت یک سال از سر  قدیمی مجددا شراکت را با دوستان1393در سال ، سپس

به سادگی رفاقت را تخریب و  بتواند ما هیچ گاه در ذهنش خطور نمیکرد که پولگرفت ا

،باری دیگر شراکت با دوستان را کنار  لیب .چهره واقعی افراد را به نمایش بگذارد

ساله را در حق  17رفاقت  ، وی شده بود که حق  اجحافی گذاشت با این تفاوت که بدلیل

در همان و بال فاصله  را خالی نکرد    شغلی  با این حال عرصه  .به پایان رسانید  آن شخص  

به منظور  1396سال  تابستان مکان بصورت مستقل به ادامه فعالیت پرداخت و از

و در طول این مدت   گسترش فعالیت اقتصادی تحت عنوان شرکت به راه خود ادامه میدهد

ی شادمانیست که توانسته نظر مثبت متقاضیان خدمت را جلب نموده و شرکت ،جای بس

 ها و سازمانهای شاخص منطقه را به مشتری دائمی خود بدل نماید.

پیشنهاد دعوت به همکاری اداره فناوری اطالعات  1398نا گفته نماند که وی در سال 

تجهیزات الکترونیک  اتتعمیربدو ورود واحدی به نام  را پذیرفت و درپاالیشگاه آبادان 

را  محور )که طیف وسیعی از تجهیزات الکترونیکی و مکاترونیکی را شامل میگردد(

بعلت مشکالت عدیده ای که یار   پس از مدتی ولیکن ایجاد و به انجام وظیفه پرداخت.

شغل  ، عطای ماه 4همچنین معوقات بیش از  همیشگی پرسنل پیمانکاری میباشد و

را به لقایش بخشید و با عبرت از گذشته مشغول ساماندهی کسب و کار خویش  موازی

 گردید. 

 

وی بعد از گذشت این همه سال و کسب تجربیات گوناگون کامال بر این نکته واقف است 

علم ، نادانی بیش نیست ولیکن بسیار خرسند خواهد  دنیای که در مسیر پر رمز و راز 

 ه نماید.ئارا را به خلق خداوند ند خدمتی هر چند کوچکشد اگر بتوا

 .با تشکر از زمانی که برای خواندن این سرگذشت صرف نمودید

 مهدی کردونی ، ارادتمند شما


