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عنوان ایده
مخاطب ایده
پيشنهاد دهنده

بيان مسئله
و چالش موجود

شرح
پيشنهاد بهبود

برقراري پل ارتباطي موثر بين بخش هاي عملياتي و پژوهشي صنعت نفت در جهت بسط
و گسترش روابط و تعامل سازنده بخش هاي مختلف صنعت نفت
مخاطب اصلي در وزارت نفت

وزير محترم نفت

مخاطبان دیگر

مشاور جوان وزير نفت

نام و نام خانوادگي

حميده ثمري جهرمي

سمت سازماني

پژوهنده ارشد

نام شرکت

پژوهشگاه صنعت نفت

پست الکترونيک

samarih@ripi.ir

با توجه به اينكه پژوهش در حوزه نفت اهميت فراواني دارد اما متاسفانه شركتهاي عملياتي
اطالعات را خيلي سخت در اختيار بخش پژوهش قرار مي دهند.بخش پژوهش صنعت نفت براي
انجام تحقيقات خود نياز به اطالعات كافي دارد اما متاسفانه اين اطالعات به سختي در اختيار قرار
مي گيرد .در واقع به اطالعات ،مهر محرمانه بودن مي زنند و اين مساله به گونه اي در آمده است
كه بسياري از اطالعات چنين شرايطي پيدا كرده اند اما واقعيت اين است كه هر نوع اطالعاتي كه
محرمانه نيست .چرا كه اگر اين گونه باشد پژوهشگاه چطور مي تواند كارهاي تحقيقاتي را به
سرانجام برساند.متاسفانه باور صنعت نفت به پژوهش باور عميقي نيست ،زيرا اگر اين بخش از
اهميت ويژه اي برخوردار بود اطالعات با شفافيت بيشتري در اختيار پژوهشگران اين حوزه قرار مي
گرفت اما طي سالهاي اخير موانع فراواني براي دريافت اطالعات وجود داشته است.

فاصله بين بخش پژوهش و بخش هاي عملياتي بايد تا حد امكان كاسته شود .بمنظور تحقق اين
امر پيشنهاد مي شود كارگروهي تشكيل گردد تا با تدوين سندي راهبردي بتوان تعامل سازنده اي
را بين اين بخشها برقرار نمود .كه دراين رابطه بهترين كار اقامت اين دو بخش در حوزه هاي
يكديگر است به اين مفهوم كه افراد عالقه مند از هر حوزه اي براي مدتي در بخش ديگر مشغول
به فعاليت شوند تا تعامالت طرفين افزايش پيدا كند .همچنين بهترين كار اين است كه اطالعات را
دسته بندي كرده تا سطوح دسترسي به اطالعات مشخص شود به اين ترتيب ديگر به تمام
اطالعات مهر محرمانه بودن زده نمي شود و مي توان درفرصت كوتاه تري به منابع الزم دسترسي
پيدا كرد. .

