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در دل شهریار، با آدم هایی بی ادعا اما سخت تاثیرگذار . 
اینجا قلب ایران کیش اســت، قلبی که تمامی شریان های 
ســازمان را جاری و ساری ساخته. به ظاهر دور از ساختمان 
مرکزی. آدم هایی که بی سرو صدا کاری می کنند کارستان . 
به مناسبت روز مرد به سراغشان میرویم و یادی می کنیم از 

این مردهای ایران کیشی .  
اینجا واحد مســتقل نگهداری و تعمیرات وهمینطوربخش  
انبار است. واحدی که با ماموریت ارائه خدمات سخت افزاری 
و نــرم افزاری پایانه های فروش و با هدف پوشــــش برنامه 
عملیاتی تعمیرات ایران کیش و استفاده از پتانسیلهای موجود 
به منظور کاهش هزینه ها و همچنین جهت ایجاد درآمد، با 

در نظر داشــتن استانداردها فعالیت میکند .
طی ســال های اخیر البته با رویکرد مدیریت ایران کیش در 
تقویت و توســعه بخش نگهداری و تعمیرات، تبعات منفی 
تحریم هــا ومحدودیتهای ورود کاال به داخل کشــور برای 
ایران کیش کم رنگ تر شده است. واحد نگهداری و تعمیرات 
از چندین اداره تشکیل شده ؛ اداره  تعمیرات ، اداره ساخت و 

مونتاژ وهمچنین تحلیل فنی تعمیرات .
تعمیرات ســخت افزاری و نرم افزاری انواع مدل های پایانه 
فــروش، طراحی و تولید انواع کابــل ، طراحی و تولید انواع 
مبدل، طراحی و تولید انواع تستر )باطری، آداپتور ، کابل و ...(، 
طراحی و تولید آداپتور و این روزها تولید چند محصول مانند 

ماشین حساب و مودم و ... دراین بخش در حال انجام است . 
واحد نگهداری و تعمیــرات در کنار فعالیتهای خود ، در دو 
زمینه نیز تمرکز ویژه داشــته است. نخست موضوع بازیافت 
دستگاه های تعمیر نشده و خراب از طریق دانش ایجاد شده 
ودیگری تحقق خروج از  تک محصول بودن شــرکت ایران 
کیش و ارائه محصوالتی که به اقسام مختلف خدمت رسانی به 
مردم را تسهیل کرده اند. تولید و ساخت و تعمیرات بسیاری 
ازاین اقالم در ساختمان شهریار صورت پذیرفته که تا کنون 
باعث بازگشت و همینطور صرفه جویی میلیاردها تومان در 

ایران کیش شده است .
بخشــی که  از ســال 86 در ایران کیش تاسیس شده، حاال 
بزرگتریــن قراردادها در حوزه تعمیرات ونگهداری را میبندد 
و البته روز به روز دایره فعالیت هایش گســترده تر می شود. 
نمونه اش همکاری با شــرکت پخش فــراورده های نفتی و 

همچنین پروژه های دیگر برون سازمانی میباشد .
در ادامــه نگاهی داریم به فعالیت های اداره های این واحد و 

همینطور بخش انبار  :

* اداره تعمیرات 
اداره تعمیرات از 4 دایره تشــکیل شده و شامل 87 نفر است  
دایره تعمیرات که وظیفه تعمیر پایانه های معیوب را بر عهده 
دارد، دایره "انبار تعمیــرات" که وظیفه انبارداری قطعات و 

پایانه های معیوب مورد نیاز واحد تعمیرات را به عهده دارد، 
دایره پذیرش که نظافت و بسته بندی پایانه ها را انجام میدهد 
و دایره کنترل کیفیت که کنترل نهایی پایانه های تعمیر شده 

را انجام میدهد. 
در مورد نقش واحد تعمیر و نگهداری در شرایط بحرانی وقتی 
از علیرضا گل محمدی می پرســم بیان می کند این واحد 
در دو برهه زمانی با تمام قوا به حل بحران پرداخته اســت و 
همکاری مثال زدنی میان تمام اعضای آن شکل گرفت. او به 
سال 94 و بحران هایپرکام اشاره می کند و می گوید:» حدود 
200 هزار پایانه هایپرکام خارج از ســرویس شده بود که با 
تالش شبانه روزی 2 ماهه، کلیه پایانه ها بازیابی و به چرخه 
بازگردانیده شــد. در سال جاری نیز، پیرو مشکالت به وجود 
آمده درسامانه هوشمند سوخت که باعث اختالل در شبکه 
سوخت رسانی کشور  شد با تالش شبانه روزی واحد نگهداری 
وتعمیرات ایران کیش در کنار شرکت ملی پخش فراورده های 

نفتی این اتفاق  نیز به خوبی مدیریت شد .«

*اداره تحلیل فنی 
اداره تحلیــل فنی از دو بخش تحقیــق کیفیت  و طراحی 
تشکیل شده است، دایره تحقیق و کیفیت، وظیفه تحقیق و 
ارتقا دانش فنی تعمیرات و کنترل کیفیت قطعات تامین شده 
و همچنین نیازسنجی مدارات الکترونیکی برای دایره طراحی 
را بر عهده دارد که در این میان بخشی هم که مربوط به امور 
شرکت پخش فراورده های نفتی  هست را نیز باید اضافه کرد. 
با توجه به نیازسنجی که توسط دایره تحقیق کیفیت انجام 
گرفته و همچنین بررسی بازار ، دایره طراحی این نیاز مهم را 

برآورده و به اداره ساخت و مونتاژ ارائه می کند.
آن طور که "بهنام اکرمی" از کارشناســان اداره تحلیل فنی 
می گوید، دراین قسمت مدارات پیچیده الکترونیکی با دقت 
بســیار باال و با رعایت کلیه استانداردها تعمیر می شود و به 

چرخه باز میگردد .
»اداره تحلیل فنی حدود سه سال است که مشغول به فعالیت 
است. به روز رسانی تحقیقات ، تدوین روش های تعمیرات و 
عیب یابی، پروژه هایی مانند تسترآداپتور، تستر کابل، تستر 
آداپتور ها دست آوردهای این اداره میباشد. بخش طراحی و 
تولید بردهایی که باعث کاهش هزینه ها تا یک چهارم و حتی 
بیشتر نسبت به قبل شده اند و تعمیرات سخت که  با استفاده 
از دانش مهندسی و ابزارهای پیشرفته، آخرین سطح تعمیرات 

را انجام میدهد نیز نباید فراموش کنیم. «
 این ها گفته های سجاد خدابخشی است که سرپرستی این 
اداره را به عهده دارد، او باتوجه به دانش فنی و پتانسیل موجود 
آینده روشنی  برای این بخش از سازمان پیش بینی میکند 
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وقتــی از اکرمی درباره چالش های این اداره ها  می پرســم 
پاســخش این اســت: چالش های اصلی در مــورد تعمیر 
دستگاههای نو و تازه ای است که نیازمند مطالعه، شناسایی 
قطعات و شروع تعمیرات آن هستیم . این بخش سختی های 

خاص و زیبایی های خودش را دارد .
 اکرمی از نیاز به توســعه فیزیکی وبهسازی فضا  نیز دراین 
بخش می گوید و این که این موارد جزو ضروریات کار است . 

*اداره ساخت و مونتاژ 
اداره ساخت و مونتاژ نیز از دو دایره به نام های مونتاژ و کنترل 

نهایی تشکیل شده است.
دایره مونتاژ، وظیفه مونتاژ مدارات طراحی شده از سوی اداره 
تحقیق کیفیــت را برعهده دارد، عالوه بر این مونتاژ قطعات 
مکانیکی و آماده سازی قطعات الکترونیکی نیز از وظایف این 

دایره است.
تســت انواع آداپتور ارسالی از دفاتر اســتانی، شارژ و تست 
باطری های قابل شارژ، آماده سازی و مونتاژ قطعات مکانیکی 

پایانه ها نیز از دیگر وظایف این دایره است.
با توجه به وجود تجهیزاتی از قبیل چاپ تامپو و حک لیزر، 
بســیاری از نیاز های واحدهای دیگر ســازمان در این دایره 

مرتفع می شود.
تســت نهایی و کنترل کلیه موارد تولید شــده توسط دایره 

کنترل نهایی تست و درصورت سالمت تایید می شود.

*انبار 
اما در میان سایت شهریار انبار مرکزی ایران کیش قرار دارد. 
انبارها از هم تفکیک شده اند. انبار دستگاه ها، انبار ملزومات 

و ...
 انبارهای دســتگاه ها شــامل انبار دستگاه های نو و آکبند 
و دســتگاه های دسته دوم که تعمیر شــده اند و انبارهای 
دســتگاههای معیوب می شــود. ارســال، دریافت کاالها و 
رســید،حواله و گزارش های مختلف، ثبت سیستمی  و .... 

همواره در واحد انبار در حال جریان است.
 انبار دســتگاه های معیوب هم شامل دستگاه های معیوبی 
است که از دفاتربر می گردد، یا دستگاه هایی که به دلیل نیاز 
به قطعه در بخش تعمیر و نگهداری تعمیر نشده و دوباره به 
انبار بر می گردد که سریال ها و تعداد آن نیز مشخص است. 
دستگاه هایی هم که برای پیمانکاران تعمیرات ارسال میشود 
فرایند جدایی دارد. کافی است که تصور کنید فقط یک روز 

اگر بخش انبار ایران کیش با 600 هزار دســتگاه و بیش از 
4میلیون حلقه رول بخوابد چه اتفاقی می افتد؟ 

 نمی شود این را انکار کرد که یکی از مهمترین بخش های 
هر سازمانی انبار مرکزی آن است. بهنام یادگاری در اینباره 
میگوید: »درخواست های دستگاه ها اگر یک روز عقب بیافتد 
می توان این اختالل را به خوبی حس کرد. از ســویی قطعا 
اختالل در کار انبار ملزومات هم برای پرســنل ایران کیش 
مشــکل زا خواهد بود. درست مثل این که خون به رگ ها 
نرســد.« یکی از نیازهای انبار این اســت که به اندازه کافی 
برای ملزومات و دستگاه ها فضا باشد تا به طور دقیق انبارش 
و تفکیک صورت بگیرد و دسترســی به آن راحت تر باشد . 
موضوعات رفاهی و انگیزشی در ساختمان شهریار نیز یکی 
از دیگر مسائلی است که نباید برای پرسنل آن از یاد برد .  

*جشن پایان سال 
اگر بخواهیم واحد نگهداری و تعمیرات و انبار را بهتر توصیف 
کنیم، باید بگوییم آن ها جمعی جوان، پویا و باانگیزه هستند 
که تمام انرژی خود را برای اجرای اهداف ایران کیش به کار 
گرفته اند. بزرگ ترین ویژگی افراد ســایت شهریار همدلی 
آنان است که حتی در حل مشکالت شخصی یکدیگر خود 
را مســئول دانسته و دســت در دست هم به حل مشکالت 

کمک می کنند. 
کلیه  این ســختی هــا جز با همدلی و رفاقــت و صدالبته 
مدیریت شایســته قابل حل نبود، امیــد داریم  این خانواده 
بزرگ سالیان سال با همین روحیه و پشتکار، شرکت ایران 

کیش را همراهی کند. 
و یــک چیز دیگر ! حاال که به روزهای پایان ســال نزدیک 
می شویم تمامی افراد اینجا در فکر جشن روز آخرسال هم 
هستند. این جشن در آخرین روز کاری سال و با صرف ناهار 
)معموال دیزی( توسط خود پرسنل انجام میشود، در آخرین 
روز کاری هر سال شور و شوقی در واحد نگهداری و تعمیرات 
جاری است که هیچ یک از پرسنل دوست ندارند این روز را از 
دست بدهند، هماهنگی های قبل از جشن نیز حال و هوایی 
کمتر از خود جشــن ندارد، گروهی به دنبال تهیه نان)چون 
تعداد آن زیاد اســت و حتما می بایست نان سنگک باشد(، 
گروهی دوغ محلی، ترشی و ....  پس از کلیه هماهنگی ها اگر 
هوا یاری کند، سفره ای در محوطه باز شهریار پهن میشود که 
بیش از یکصد نفر مهمان آن هستند. سال گذشته این جشن 
با حضور مدیریت عامل و مدیریت سرمایه های انسانی حال 
و هوای دیگری به خود گرفت. برای ایران کیش در کنار این 
جوانان و همچنین برای واحد نگهداری و تعمیرات و پرسنل 
زحمتکش انبار ایران کیش روزهای بهتری را آرزو می کنیم .

* در سال جاری، درپی مشکالت به 
سوخت  هوشمند  درسامانه  آمده  وجود 
که باعث اختالل در شبکه سوخت رسانی 
کشور  شــد با تالش شبانه روزی واحد 
نگهداری وتعمیرات ایران کیش در کنار 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی این 
اتفاق نیز به خوبی مدیریت و مشکالت 

رفع  شد
* کافی است تصورکنید که اگر فقط یک 
روز بخش انبــار ایران کیش با 6۰۰ هزار 
دســتگاه و بیش از ۴میلیون حلقه رول 

بخوابد چه اتفاقی می افتد؟
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سایت شهریار  ایران کیش از دریچه دوربین 


