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عنوان ایده

ساخت یک بانک جامع از اطالعات کاالهای موجود در انبارهای شرکت های تابعه صنعت نفت
مخاطب اصلي در وزارت نفت

مخاطب ایده

پيشنهاد دهنده

مخاطبان دیگر

وزیر محترم نفت
واحد فناوری اطالعات و ارتباطات – امور کاال و تدارکات

نام و نام خانوادگي

حسن رستمی 078038

نام شرکت

سمت سازماني

حفاظت الکترونیک حراست

پست الکترونيک

گاز استان خوزستان
iranwhr@yahoo.com
iranwhr@gmail.com

گستردگي  ،اهميت و حساسيت کاالها ،قطعات و تجهيزات مورد استفاده در صنعت نفت از یک سو
بيان مسئله
و چالش موجود

و شرایط تحریم از سوی دیگر گاهاً منجر به توقف پروژه در سطح کشور مي گردد.
همچنين پراکندگي انبارها در سطح ادارات و عدم ارتباط آنها با یکدیگر موجب مي گردد که شرکتهای
تابعه علي رغم آنکه همه از یک خانواده و زیر مجموعه یک وزارتخانه هستند از انسجام الزم در تأمين
قطعات و در صورت لزوم به اشتراک گذاری آن برخوردار نباشند .
پيشنهاد مي گردد با ساخ ت یک بانک اطالعاتي جامع امکان دسترسي همه کارشناسان شرکت های

شرح
پيشنهاد بهبود

تابعه با تأئيد باالترین مقام مسئول در شرکت های ميسر گردد تا در گلوگاه های حياتي و پروژهای
حساس در صورت کمبود یک قطعه بتوان با یک جستجوی ساده از قطعات باقيمانده در انبار سایر
شرکتهای تابعه بهره برداری کرد لزوماً اعتماد و نظارت در این فرآیند تضميني خواهد بود تا استقالل
شرکت ها حفظ شده و بهترین نتيجه از تعامل و هماهنگي شرکت ها حاصل گردد.

ساخت یک بانک جامع از اطالعات کاالهای موجود در انبارهای شرکت های تابعه اعم از نفت و گاز
و پتروشيمي بمنظور جبران کمبود ها در نقاط مختلف صنعت نفت  ،جهت تبلور موضوع مثالي از نقص
ایجاد شده مي زنم:
مستندات
پيوست

مثال :نکند خط توليد پاالیشگاهي با دهها و شاید صدها نيروی کار و توليد هزاران بشکه نفت یا
ميعانات وابسته دیگر ،تنهابدليل قطعه خراب x

و نبود آن در انبار متوقف شود .حال آنکه قطعه x

در انبار یکي دیگر از شرکتهای تابعه نفت موجود باشد .حتي فرا تر از این آن قطعه در یکي از شرکتهای
خصوصي و یا دولتي خارج از نفت موجود باشد  .اميد است تا در شرایط تحریم این مهم بتواند بخشي از
چالش های فني و نياز به قطعات را در واحد های مختلف پوشش دهد  .از مزایای این پيشنهاد مي توان
گزینه های ذیل را برشمرد:
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الف:تجميع دارائي ها و آگاهي از موجودی سرمایه در انبار و تعيين بازه زماني جهت استفاده از هر قطعه
قبل از پایان عمر مفيد آن،
ب:رفع کمبودهای شرکتهای مختلف به قطعات خرید از خارج که قبال توسط یکي از شرکتهای وابسته
خریداری شده و در انبار موجود مي باشد و هم اینک شمول تحریم شده است ،
ج:کاهش توقفات خطوط توليدبدليل نبود قطعه و راه اندازی ماشين آالت و دستگاههای متوقف که مي
توان با تأمين نياز آنها به رشد و محصول بيشتر دست پيدا کرد.
د :روان تر شدن چرخ صنعت نفت با افزایش توليد و کارایي سيستم که موجب افزایش سرعت گردش
کاال خواهدشد.

