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فرم ایده های خالقانه

شماره ایده:

11

صفحه  1از 1

عنوان ایده

راه اندازی سامانه پیام کوتاه  SMSبمنظور ارتباط با کلیه کارکنان صنعت نفت
مخاطب اصلي در

مخاطب ایده

وزیر محترم نفت

وزارت نفت

مخاطبان دیگر
نام و نام خانوادگي

پیشنهاد دهنده
سمت سازماني

مشاور جوان وزیر محترم نفت مدیر ان عامل محترم چهار شرکت اصلی و مدیران محترم
منابع انسانی و روابط عمومی
کیومرث کریمی قوجه
بگلو
مسئول فروش

نام شرکت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه
پارس آباد

پست الکترونیک

Karimik10@yahoo.com

بی شک امروزه تلفن همراه به ابزاری قوی برای ارتباط شرکت ها و سازمانهای بزرگ با مخاطبین خود تبدیل

بیان مسئله
و چالش موجود

شرح
وپیشنهاد بهبود

گردیده و پیامک بستر مناسبی برای ایجاد این ارتباط می باشد درمجموعه بزرگ همچون وزارت نفت که دارای
چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی می باشد تعداد زیادی نیروی انسانی در هریک ازاین شرکتها مشغول به کار
می باشند هیچ فعالیتی در حالحاضر بدون بهرهگیری از خدمات ارتباطی بهرهوری نخواهد داشت .ارتباط از طریق
پیام کوتاه مهمترین و باارزش ترین تفاوت بین دنیای امروز ودنیای دیروز است با استفاده از سامانه پیام کوتاه
صنعت نفت قادر خواهد بود به سهولت وراحت با روش مدرن ،کمهزینه و اثربخش با کلیه کارکنان خودارتباط
برقرار کرده تا اینکه وظایف مختلف خود را به خوبی انجام دهد.
با راه اندازی سامانه پیام کوتاه درروابط عمومی صنعت نفت نسبت به جمع آوری شماره تلفن های موبایل کلیه
پرسنل صنعت نفت درچهار شرکت اصلی وشرکتهای فرعی اقدام نموده ود ر نتیجه این تفکر ،ارتباط وزارت نفت
به سهولت درکوتاهترین زمان ممکن وبا کمترین هزینه با کلیه کار کنان خود در زمینه های ذیل میسرخواهد بود .
-1اعالم تاریخ وساعا ت همایش ها وجلسا ت به مدیران وکارکنان
-2اعالم واریز حقوق ویا پاداش کلیه کارکنا ن
-3اعالم نکات ضروری کارهای صنعت نفت برای مدیران وکارکنان
-4ارسال پیامک مناسبتی به کلیه کار کنان صنعت نفت
-5امکان ایجاد صندوق پیشنهادات وغیره جهت بهبود کاری صنعت نفت
-6امکان برگزاری مسابقات بین کارکنان صنعت نفت
-7امکان نظرسنجی بین کلیه کارکنان صنعت نفت
-8جمع آوری سریع اطالعات کلیه کارکنان صنعت نفت

