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با توجه به اینکه صنعت نفت امروزه به حدی گسترده می باشد که مهندسین و مخترعین زیادی
در طول شبانه روز مشغول به کار هستند و در بدترین شرایط کاری اعم از نوبتکاری و دور بودن
مناطق کاری و بدترین شرایط آب و هوایی مشغول می باشند ،که شاید زحمات آنان تا حدود
زیادی به چشم نیاید و تا حودی انگیزه کاری خود را از دست می دهند.

لذا با راه اندازی شبکه تلویزیونی صنعت گوشه ای از فعالیتها و شرایط کاری و اختراعات این قشر
زحمت کش و پرتالش به نمایش گذاشته می شود که اگر این شبکه جوری طراحی بشود که
تمامی مناطق تحت پوشش ازجمله صنعت پتروشیمی و مناطق نفت خیز جنوب و مرکزی و
مناطق عملیلتی آنان و دیگر مناطق و مصاحبه با مدیران ارشد و مدیران اجرایی ستادی و
عملیاتی و بازگو کردن مشکالت و مشاهده آنان و فیلمبرداری از نوع کار و  ....وهمچنین اختراعاتی
که در زمینه وسایل و تجهیرات کاری وجود دارد به نمایش گذاشته شود که انگیزه کاری پرسنل و
مدیران و مهندسان باالتر رود و تمامی مردم و مسولین این سرزمین با شرایط کاری و اختراعات و
مشکالت این قشر زحمت کش آشنا بشوند و یا جلساتی که برگزار می شود تا حدودی با مصاحبه
با مسولین اجرایی از خروجی آن مطلع می شوند .و تصویر برداری مستقیم و پخش زنده بعضی از
شرایط کاری واحدهای عملیلتی همه اینها باعث انگیزه و رقابت و لمس کردن مشکالت و همچنین
آشتایی بیشتر مردم با صنعت و ....می شود

