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راديو و نقشـه راه ۹۱
بايدها و نبايدهاي برنامه سازي صداي جمهوري اسالمي
 در سال «توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني»

اشارهاشاره
اعالم سـال ۱۳۹۱ از سـوي رهبر فرزانه انقالب اسـالمي اعالم سـال ۱۳۹۱ از سـوي رهبر فرزانه انقالب اسـالمي 
به عنـوان سـال «توليد ملـي و حمايت از کار و سـرمايه به عنـوان سـال «توليد ملـي و حمايت از کار و سـرمايه 
ايراني» در ادامه رهنمودهاي ايشان در سال هاي گذشته ايراني» در ادامه رهنمودهاي ايشان در سال هاي گذشته 
بر ايـن واقعيت تأکيد مي گذارد که مسـائل اقتصادي در بر ايـن واقعيت تأکيد مي گذارد که مسـائل اقتصادي در 
شرايط امروز داراي اهميتي زياد بوده و بايد از جنبه هاي شرايط امروز داراي اهميتي زياد بوده و بايد از جنبه هاي 
گوناگـون بـه آن پرداخته شـود. در اين ميان، سـازمان گوناگـون بـه آن پرداخته شـود. در اين ميان، سـازمان 
صداوسـيما به عنـوان مؤثرترين نهاد فرهنگي کشـور با صداوسـيما به عنـوان مؤثرترين نهاد فرهنگي کشـور با 
برگزاري جلسـات کارشناسـي و همفکري با اسـتادان و برگزاري جلسـات کارشناسـي و همفکري با اسـتادان و 
صاحبنظـران حوزه هـاي گوناگون اقتصـادي زمينه الزم صاحبنظـران حوزه هـاي گوناگون اقتصـادي زمينه الزم 

براي تحقق اهداف شعار سال را فراهم کرده است.براي تحقق اهداف شعار سال را فراهم کرده است.
راديو به عنوان رسـانه اي فراگيـر و تأثيرگذار از ابتداي راديو به عنوان رسـانه اي فراگيـر و تأثيرگذار از ابتداي 

سـال جـاري با تعييـن اهـداف، اولويت هـا و محورهاي سـال جـاري با تعييـن اهـداف، اولويت هـا و محورهاي 
برنامه سـازي تالش مي کند از تمامـي ظرفيت هاي خود برنامه سـازي تالش مي کند از تمامـي ظرفيت هاي خود 

استفاده کرده، گامي مؤثر در تحقق شعار سال بردارد.استفاده کرده، گامي مؤثر در تحقق شعار سال بردارد.
آنچه پيش روي شماسـت، شـامل دو بخش اسـت: در آنچه پيش روي شماسـت، شـامل دو بخش اسـت: در 
بخش نخسـت اهّم مطالب، نکات و تذکرات معاون صداي بخش نخسـت اهّم مطالب، نکات و تذکرات معاون صداي 
رسـانه ملي در هم انديشي چهارم ارديبهشت سال ۱۳۹۱ رسـانه ملي در هم انديشي چهارم ارديبهشت سال ۱۳۹۱ 
آمـده اسـت؛ در واقـع مي توان ايـن نـکات را مطالبات آمـده اسـت؛ در واقـع مي توان ايـن نـکات را مطالبات 
ايشان از شـبکه هاي مختلف راديو تلقي کرد. اين بخش ايشان از شـبکه هاي مختلف راديو تلقي کرد. اين بخش 
بـا فرازهايـي از رهنمودهاي رهبر فرزانـه انقالب درباره بـا فرازهايـي از رهنمودهاي رهبر فرزانـه انقالب درباره 
شعار سـال ۱۳۹۱ آغاز مي شود و سـپس به اهداف کلي، شعار سـال ۱۳۹۱ آغاز مي شود و سـپس به اهداف کلي، 
سياست ها و اولويت هاي برنامه سازي شبکه هاي مختلف سياست ها و اولويت هاي برنامه سازي شبکه هاي مختلف 

مي پردازد.مي پردازد.

دكتر محمدمهدى لبيبى
مديركل پژوهش هاى راديو
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براي دسـتيابي به اهداف روشن و خط مشي هاي معين براي دسـتيابي به اهداف روشن و خط مشي هاي معين 
معاونت صدا درمورد چگونگي اقدام شبکه هاي راديويي معاونت صدا درمورد چگونگي اقدام شبکه هاي راديويي 
در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني تأکيد در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني تأکيد 
معاون محترم صدا بر اين بود که در اين زمينه با تشکيل معاون محترم صدا بر اين بود که در اين زمينه با تشکيل 
جلسـات کارشناسـي نظر مديران ايستگاه هاي مختلف، جلسـات کارشناسـي نظر مديران ايستگاه هاي مختلف، 
گردآوري و تجميع شـود. بدين منظور از تمامي مديران گردآوري و تجميع شـود. بدين منظور از تمامي مديران 
خواسته شد تا نظرهاي خود را اعالم و در جلسه اي که با خواسته شد تا نظرهاي خود را اعالم و در جلسه اي که با 
حضور قائم مقام معاون صدا و با هدايت و راهنمايي ايشان حضور قائم مقام معاون صدا و با هدايت و راهنمايي ايشان 
تشـکيل شـد، با دسـته بندي نظر، اهداف، سياست ها و تشـکيل شـد، با دسـته بندي نظر، اهداف، سياست ها و 
اولويت هاي برنامه سـازي مشـخص گرديد. اين نظرها در اولويت هاي برنامه سـازي مشـخص گرديد. اين نظرها در 
نهايت به رؤيت معاون محترم صدا رسـيد و ايشان نيز با  نهايت به رؤيت معاون محترم صدا رسـيد و ايشان نيز با  
افزودن موارد الزم در مورد برخي از نکات نيز اصالحاتي افزودن موارد الزم در مورد برخي از نکات نيز اصالحاتي 
انجام دادند؛ به طوري که پس از تأييد نهايي ايشـان اين انجام دادند؛ به طوري که پس از تأييد نهايي ايشـان اين 
موارد به عنـوان مصوبات معاونت صدا در زمينه عملکرد موارد به عنـوان مصوبات معاونت صدا در زمينه عملکرد 

راديوهاي مختلف در سال جاري معين شد. راديوهاي مختلف در سال جاري معين شد. 
الزم اسـت ضمن سـپاس از دقت نظـر و راهنمايي هاي الزم اسـت ضمن سـپاس از دقت نظـر و راهنمايي هاي 
عالمانه، معاون محترم صداي رسانه ملي، از تمامي مديران عالمانه، معاون محترم صداي رسانه ملي، از تمامي مديران 
راديو که با ارائه پيشـنهادها و طـرح نظرهاي خويش در راديو که با ارائه پيشـنهادها و طـرح نظرهاي خويش در 
تدوين اين مجموعه تالش کرده اند سپاسگزاري و از مدير تدوين اين مجموعه تالش کرده اند سپاسگزاري و از مدير 
پژوهش و همکاران تالشگرمان در اداره کل پژوهش هاي پژوهش و همکاران تالشگرمان در اداره کل پژوهش هاي 

راديو نيز تشکر کنم.راديو نيز تشکر کنم.

بخـش دوم اين مجموعه حاصل تـالش همکاران ما در بخـش دوم اين مجموعه حاصل تـالش همکاران ما در 
اداره کل طرح، برنامه و نظارت معاونت صداست که شامل اداره کل طرح، برنامه و نظارت معاونت صداست که شامل 
اهداف کاربردي و عملياتي، خط مشـي ها، سياسـت هاي اهداف کاربردي و عملياتي، خط مشـي ها، سياسـت هاي 
اجرايـي، بايدهـا و نبايدهـا و محورهـاي پيشـنهادي اجرايـي، بايدهـا و نبايدهـا و محورهـاي پيشـنهادي 
برنامه سـازي مي شـود. در اين بخش نيز پيشـنهادهايي برنامه سـازي مي شـود. در اين بخش نيز پيشـنهادهايي 
مفيد براي توليد برنامه هاي راديو ارائه  شده که مي تواند مفيد براي توليد برنامه هاي راديو ارائه  شده که مي تواند 

مورد استفاده واقع شود.مورد استفاده واقع شود.
الزم اسـت از زحمات جنـاب آقاي جعفـري، مديرکل الزم اسـت از زحمات جنـاب آقاي جعفـري، مديرکل 
طـرح، برنامه و نظـارت معاونت صدا و تمامـي همکاران طـرح، برنامه و نظـارت معاونت صدا و تمامـي همکاران 
اين اداره کل کـه در تنظيم اين مجموعه تالش کرده اند، اين اداره کل کـه در تنظيم اين مجموعه تالش کرده اند، 

صميمانه سپاسگزاري کنم. صميمانه سپاسگزاري کنم. 
ايـن نـکات در هر شـبکه راديويـي مطابق بـا اهداف، ايـن نـکات در هر شـبکه راديويـي مطابق بـا اهداف، 
خط مشـي ها و مخاطبان خاص آن در قالـب برنامه هايي خط مشـي ها و مخاطبان خاص آن در قالـب برنامه هايي 
متنوع قابل اجراسـت. در واقع هدف اصلي اين است که متنوع قابل اجراسـت. در واقع هدف اصلي اين است که 
در اهداف کلي و سياسـت ها نوعي اجماع وجود داشـته در اهداف کلي و سياسـت ها نوعي اجماع وجود داشـته 
باشـد، اما مديران محترم شبکه هاي راديويي با توجه به باشـد، اما مديران محترم شبکه هاي راديويي با توجه به 
شناختي دقيق که از محتواي برنامه ها، اهداف و مخاطبان شناختي دقيق که از محتواي برنامه ها، اهداف و مخاطبان 
خـود دارنـد، دربـاره اولويت هـاي برنامه سـازي خـود خـود دارنـد، دربـاره اولويت هـاي برنامه سـازي خـود 
تصميم مي گيرنـد؛ به گونه اي که ايـن مصوبات به معني تصميم مي گيرنـد؛ به گونه اي که ايـن مصوبات به معني 
يکسان سازي عملکرد تمامي شبکه هاي راديويي نيست. يکسان سازي عملکرد تمامي شبکه هاي راديويي نيست. 
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بخش اول
الف) فرازهايـي از بيانات رهبر فرزانه 

انقالب اسالمي 
ــت توليد داخلي و نقش مهم آن  ۱. اهمي

در استقالل اقتصادي کشور.
ــئوالن در  ــت نقش مردم و مس ۲. اهمي

اجرايي شدن شعار سال.
ــتمر و مفيد به مردم  ۳. اطالع رساني مس
ــرفت هاي حاصل شده در  درخصوص پيش

اين زمينه.
ــا با لحن عالج جويانه و  ۴. بيان کمبوده

ارائه راهکارهاي مفيد. 
ــت توليد داخلي به عنوان راه حل  ۵. تقوي

خنثي ساختن تحريم ها. 
ــور در  ــه توانمندي هاي کش ــه ب ۶. توج

زمينه ظرفيت هاي توليدي.
ــاد رقابتي و  ــه موضوع اقتص ــه ب ۷. توج

مزيت هاي آن.
۸. اهميت حمايت از بخش هاي توليدي 

با توجه به ابعاد گوناگون اثرگذاري آن.
ــر واردات و  ــارت منطقي ب ــزوم نظ ۹. ل

مديريت آن.
ــد محصوالت  ــژه به تولي ــه وي ۱۰. توج

کشاورزي داخلي با کيفيت مناسب.
و  ــادرات  ص ــه  معادل ــودن  مثبت ب  .۱۱

واردات.
۱۲. الزام توليدکنندگان به رعايت حقوق 
مشتري در زمينه دوام، استحکام و زيبايي 

محصوالت.
سرمايه گذاري،  ــاي  فرصت ه تبليغ   .۱۳
ــور  ــژه در مورد ايرانيان خارج از کش به وي

براي هدايت سرمايه ها.
ــرفت هاي علمي در  ــه پيش ۱۴. توجه ب

زمينه توليد.
۱۵. تشويق و ترويج فرهنگ کار و تالش 

در کشور.
ــت  نهادهاي اقتصادي و  ۱۶. جلب حماي
بانک هاي دولتي از توليدکنندگان داخلي.

دولتي  دستگاه هاي  ــابي  خوش حس  .۱۷
در خريد محصوالت داخلي.

ــي از  ــد داخل ــودن تولي ۱۸. برخوردارب
کيفيت مطلوب.

ب) اهداف کلي
۱. حمايت از توليد داخلي

ــه  ــه اي در زمين ــازي رسان ۲. جريان س
فرهنگ کار و توليد

۳. تبيين و تشريح فعاليت هاي اقتصادي 
کشور در زمينه توليد

در  ــذاري  سرمايه گ از  ــت  حماي  .۴
بخش هاي توليدي

ج) سياست هاي کلي
۱. اهميت توليد داخلي براي ارائه الگوي 
ــه محصوالت  ــي و کاهش اتکا ب خودکفاي

خارجي.
ــح، قابل اعتماد  ــش تبليغات صحي ۲. نق
ــعار  ــذاب کاالهاي وطني در تحقق ش و ج

سال.
ــه ارتقاي  ــدگان ب ــت توليدکنن ۳. هداي
کيفيت کاالها براي جلب گرايش مشتريان 

به محصوالت داخلي.
ــگيري از سهولت ورود کاالهاي  ۴. پيش

خارجي غيرضروري به کشور.
ــه ذوق و سليقه مردم و نقش  ۵. توجه ب

آن در انتخاب کاالهاي ايراني.
۶. تسهيل شرايط فعاليت هاي اقتصادي 

و توليدي و حذف قوانين دست و پاگير.
ــتيباني  ــتم بانکي به پش ۷. ترغيب سيس
ــدي از طريق  ــاي تولي ــت واحده از فعالي

پرداخت وام و تسهيالت ضروري.
ــه  ــي ب ــاي اجراي ــويق دستگاه ه ۸. تش

حمايت از توليدکنندگان برتر داخلي.
۹. جريان سازي رسانه اي در تبيين رابطه 
ــتغال و  ميان مصرف کاالهاي داخلي و اش

کارآفريني.
ــدازي  راه ان و  ــاد  ايج ــويق،  تش  .۱۰

کارگاه هاي کوچک زودبازده.
ــي عملکرد دستگاه ها در عمل  ۱۱. ارزياب
به مصوبه دولت در زمينه ممنوعيت خريد 

کاالهاي خارجي.
ــزه در توليدکنندگان و  ــاد انگي ۱۲. ايج
برگزاري بازارهاي داخلي عرضه محصوالت.
۱۳. حمايت از بخش کشاورزي و صنايع 
ــور استقالل  ــه آن به عنوان مح ــته ب وابس

اقتصادي.
ــاون و همياري با  ۱۴. ترويج فرهنگ تع

توجه به باورهاي ديني و ملي.
۱۵. فرهنگ سازي در جهت نفي مصرف 
کاالي خارجي به عنوان نمادي از تشخص 

و برتري.
ــادي  ــع اقتص ــه صناي ــت بني ۱۶. تقوي

به عنوان يکي از اولويت هاي برنامه سازي.
ــور  کش از  ارز  ــروج  خ ــگيري  پيش  .۱۷

به عنوان يک سياست کلي.
ــد داخل  ــاي تولي ــت از کااله ۱۸. حماي
به عنوان هدف نهايي برنامه هاي اقتصادي.
ــواي  محت از  ــا  پيام ه ــورداري  برخ  .۱۹

مطلوب براي رقابت با کاالهاي خارجي.
ــارزه با  ــا هدف مب ــه ب ــد برنام ۲۰. تولي

تحريم هاي ناعادالنه و خنثي کردن آنها.
ــاي کيفيت کاالهاي  ــه به ارتق ۲۱. توج

داخلي.
د) اولويت هاي برنامه سازي

ــي  ــاي داخل ــرف کااله ــويق مص ۱. تش
به عنوان يک سياست تبليغي.

ــت از توليدکنندگان داخلي در  ۲. حماي
جهت کاهش وابستگي اقتصادي.

۳. ايجاد احساس غرور در مصرف کنندگان 
کاالهاي داخلي.

ــه ويژگي هاي  ــردم ب ــب توجه م ۴. جل
مثبت کاالهاي داخلي.

۵. پرهيز از بزرگ نمايي نواقص احتمالي 
کاالهاي داخلي.

ــئوليت  مس ــاس  احس ــت  تقوي  .۶
ــوق  حق ــت  رعاي ــه  ب ــدگان  توليدکنن

مصرف کنندگان.
۷. توجه به اهميت رابطه منطقي کيفيت 

و قيمت کاالها.
ــه خريد  ــن واقعيت ک ــر اي ــد ب ۸. تأکي
ازدست رفتن  ــي  يعن ــي  خارج ــاي  کااله
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فرصت هاي شغلي داخلي.
ــي در مقابل واردات  ۹. جهت گيري منف

کاالهاي خارجي با مشابه داخلي.
ــريح وظايف نهادهاي فرهنگي و  ۱۰. تش
آموزشي در نهادينه کردن مصرف کاالهاي 

داخلي.
ــا، سرودها و  ــا، نغمه ه ــد آواه ۱۱. تولي
ــت کار و توليد  ــي که به اهمي تصنيف هاي

مي پردازند.
ــدگان در  ــه مصرف کنن ــب توج ۱۲. جل
ــته بندي کاالها و نقش  زمينه اهميت بس

آن در جذب مشتري.
۱۳. جلب توجه توليدکنندگان در زمينه 
ــته بندي کاالها و نقش آن در  اهميت بس

جذب مشتري.
ــوق دادن  س ــت  جه در  ــالش  ت  .۱۴

پس اندازها به سوي فعاليت هاي توليدي.
ــازي در زمينه استاندارد و  ۱۵. برنامه س

رعايت آن در توليد کاالهاي باکيفيت.
ــق در امر  ــاي موف ــي نمونه ه ۱۶. معرف

صادرات کاال به طرق گوناگون.
ــه الگوهاي عملي از زندگي ائمه  ۱۷. ارائ
ــالم) و بزرگان دين  معصومين (عليهم الس

در زندگي فردي و اجتماعي.
ــري از ساختارهاي گوناگون  ۱۸. بهره گي
ــد برنامه هاي  ــازي در جهت تولي برنامه س

اقتصادي.
هـ) نتايج نظرسـنجي انجام شـده از 
مردم تهران دربـاره تمايل به مصرف 

کاالهاي داخلي
۱. کاالهاي ايراني در خريد محصوالت و 

ــاک، کفش، مبلمان،  کاالهاي غذايي، پوش
ــوينده و بهداشتي، در اولويت قرار  مواد ش

دارند.
ــان تمايل به خريد  ۲. مردان بيش از زن

کاالهاي ايراني دارند.
ــن و متأهل بيش از ديگران  ۳. افراد مس

تمايل به مصرف کاالهاي ايراني دارند.
ــت  ــي، «کيفي ــد کاالي داخل ۴. در خري
ــب» به ترتيب در  خوب» و «قيمت مناس

رتبه  اول و دوم اهميت قرار دارند.
۵. تجربه شخصي افراد، مهم ترين عامل 
شناخت کيفيت يک کاال از نظر خريداران 

است.
ــد  ــدارد، تأيي ــت استان ــتن عالم ۶. داش
ــوان روش هاي  ــات به عن ــران و تبليغ ديگ

اطمينان از کيفيت کاال ابراز شده است.
۷. شاخص هاي برتري کاالهاي خارجي 
نسبت به مشابه داخلي «کيفيت»، «نحوه 
ــکل»  «ش و  ــي»  «طراح ــته بندي»،  بس

آنهاست.
ــبت به  ــان تحصيالت و نگرش نس ۸. مي
کاالهاي ايراني رابطه معکوس وجود دارد؛ 
ــالت افزايش مي يابد، اقبال  هر قدر تحصي
به کاالهاي ساخت داخل کاهش مي يابد.

ــت، نيمي از  ــري قيم ــورت براب ۹. در ص
ــان کاالهاي خارجي و يک سوم  پاسخگوي
آنها کاالهاي داخلي را ترجيح داده و براي 

ده درصد آنها تفاوتي خاص وجود ندارد.
۱۰. اکثر پاسخ دهندگان تأثير تبليغات را 

در انتخاب کاال زياد مي دانند.
۱۱. اکثر پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که 
«تبليغات» اطالعات درستي به خريداران 
ــک سوم آنها اعتقاد  نمي دهد. در مقابل ي
ــزان ارائه اطالعات صحيح توسط  دارند مي
ــد آنها هم  ــاد است. ۱۲ درص تبليغات زي
ــد هرگونه  ــات کاالها فاق ــد تبليغ معتقدن

اطالعات درست است.
ــد پاسخ دهندگان تأثير  ۱۲. هفتاد درص
ــش تمايل مردم به  ــا را در افزاي صداوسيم

خريد کاالهاي ايراني زياد مي دانند.
۱۳. نيمي از پاسخگويان، کيفيت پايين 
ــه ذوق و  ــي و بي توجهي ب ــاي ايران کااله
ــدگان عامل گرايش به  سليقه مصرف کنن
کاالهاي خارجي مي دانند و نيمي ديگر با 

اين موضوع مخالف هستند.
ــان مي دهد  ــج اين پژوهش نش ۱۴. نتاي
ــل به خريد  ــه و عرق ملي و مي ــه روحي ک
ــود دارد، اما  ــاي ايراني در افراد وج کااله
ــي کاالها و محصوالت  کيفيت پايين برخ
ــردن توليدکنندگان به خواست  و توجه نک
ــش آنها به  ــردم موجب گراي ــه م و سليق

کاالهاي خارجي مي شود.
بخش دوم

الف) سياست ها و اهداف راهبردي
ــت کار و تالش  ــي اهمي ــن دين ۱. تبيي
(الکاد علي عياله کالمجاهد في سبيل اهللا).
ــن اهداف و اصول نظام  - بررسي و تبيي

اقتصادي اسالم.
ــن مفهوم و ابعاد عدالت اقتصادي  - تبيي
و نقش آن در افزايش توليد ملي و آباداني 

کشور.
- تبيين سيره اقتصادي ائمه معصومين 
ــالم) در ارتباط با کار و کسب  (عليهم الس
ــزي اقتصادي و ميانه روي  روزي، برنامه ري
ــرف و جايگاه کار و کارگر در منابع  در مص

اسالمي.
ــه  ب ــدن  رسي ــراي  ب ــازي  زمينه س  .۲
خودکفايي و تحقق کامل سياست مستقل 
ــه ابعاد  ــي» در هم ــه غرب ــرقي، ن «نه ش
ــادي، نظامي و فرهنگي آن  سياسي، اقتص
ــوري اسالمي.  ــوب قوانين جمه در چارچ
(ماده ۴ اصول عام و کلي قانون خط مشي 

برنامه هاي سازمان)
۳. بررسي و تعمق در ارتباط دهه چهارم 
ــرفت و عدالت) و عنوان سال  انقالب (پيش
۱۳۹۱ با عناوين سه سال گذشته: ۱۳۸۸: 
ــت  ــرف، ۱۳۸۹: هم ــوي مص ــالح الگ اص
ــال  ــف، و ۱۳۹۰: س ــف و کار مضاع مضاع

جهاد اقتصادي.
ــاي  محوره ــه  ب ــت  پرداخ ــزوم  ل  .۴
ــتغال» (ابالغي  ــي اش ــاي کل «سياست ه
ــالب، ۱۳۹۰/۴/۲۸)  ــه انق ــري فرزان رهب
ــويق  تش ــي  کل ــاي  «سياست ه و 
ــري فرزانه  ــذاري» (ابالغي رهب سرمايه گ

انقالب، ۱۳۸۹/۱۱/۲۹)
ــيدن  ــازي براي سرعت بخش ۵. زمينه س
به اجراي برنامه هاي قواي سه گانه کشور. 
(ماده ۱۴ اصول عام و کلي قانون خط مشي 
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برنامه هاي سازمان)
ــاي کنوني و تدوين  ۶. اصالح سياست ه
سياست هاي الزم توسط دولت در راستاي 
تقويت توليد داخلي و حمايت از کاالهاي 

بومي.
ــزوم تصويب  ــت به ل ــرورت پرداخ ۷. ض
قوانين مورد نياز در راستاي تحقق اهداف 

مدنظر از عنوان سال.
ــت محصوالت داخلي و  ۸. افزايش کيفي

رقابت پذيري نيروي کار و سرمايه گذار.
۹. محوريت صداوسيما و به ويژه «صدا» 
در نهادينه سازي فرهنگ مصرف کاالهاي 

داخلي توسط مردم.
۱۰. اصالح نظام مالياتي در جهت تقويت 
ــات ماليات ها،  سرمايه گذاري از طريق ثب
ــفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و  ش

منطقي کردن معافيت هاي مالياتي.
ب) اهداف عملياتي

از  ــت  حماي ــراي  ب ــترسازي  بس  .۱
ــد و  ــت رش ــي در جه ــاي داخل سرمايه ه

توسعه کشور.
۲. ايجاد انگيزه در توليدکنندگان داخلي 
ــراي افزايش  ــوق ها ب ــق ارائه مش از طري
ــا در عرصه هاي داخلي و  توان رقابتي آنه

بين المللي.
ــناساختن توليدکنندگان با نياز و  ۳. آش

سليقه مصرف کنندگان ايراني.
ــح  صحي ــاي  رفتاره از  ــازي  الگو س  .۴
ــالش  ــي، ت ــر: صرفه جوي ــادي نظي اقتص
و  ــي  تجمل گراي از  ــز  پرهي ــف،  مضاع

مصرف زدگي.
ــا  ب ــترک  مش ــاي  برنامه ه ــد  تولي  .۵
ــاي مرتبط و ارائه گزارش هاي  وزارتخانه ه
ــا در  ــي آنه ــاي اجراي ــتند از برنامه ه مس

راستاي تحقق شعار سال (۱۳۹۱).
ــوق  مش ــن  قواني ــاد  مف ــن  تبيي  .۶
سرمايه گذاري در ايران از سوي شبکه هاي 

برون مرزي از جمله راديو صداي آشنا.
ج) خط مشي ها و سياست هاي اجرايي

ــف  مختل ــاي  قالب ه از  ــاده  استف  .۱
برنامه سازي براي پرداخت به موضوع سال 

در ايستگاه هاي مختلف.
ــدول پخش (کنداکتور) هر  ۲. تنظيم ج
ــتگاه در راستاي پرداخت تخصصي به  ايس

موضوع.
ــل  تحلي و  ــن  تبيي ــي،  اطالع رسان  .۳
فعاليت هاي اجرايي دستگاه هاي مرتبط با 

عنوان سال.
۴. اهتمام به استفاده از نظرها، ديدگاه ها 
و حضور فرهيختگان و نخبگان در طراحي 

و توليد برنامه هاي اقتصادي.
ــردم  م ــازي  آگاه س و  ــي  اطالع رسان  .۵
و  ــتغال  اش و  کار  ــت  اهمي ــوص  درخص
ــدي در قالب هاي متنوع  فعاليت هاي تولي

نظير: گزارش، مسابقه و مستند.
۶. تدوين شاخص هاي نظارتي و ارزيابي 
جهت اخذ و تحليل اقدامات ايستگاه ها به 

صورت ماهيانه.
د) بايدها 

۱. حمايت از کار و کارگر ايراني.
ــذار  ــه و سرمايه گ ــت از سرماي ۲. حماي

ايراني.
ــد داخلي  ــت از تولي ــتيباني دول ۳. پش

صنعتي و کشاورزي.
ــط  توس ــد  تولي ــه  چرخ ــت  تقوي  .۴

سرمايه داران و کارگران.
ــزوم فرهنگ سازي در جهت مصرف  ۵. ل

توليد داخلي.
ــد داخلي با  ــت تولي ــت و تقوي ۶. حماي
ــه ملي از سوي  ــاده از صندوق توسع استف

دولت.
۷. اصالح فرهنگ غلط تفاخر به مصرف 
کاالها و مارک هاي خارجي از سوي مردم.

۸. اهتمام مسئوالن در حمايت از بخش 
خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي.

ــدوق  ــاي صن ــاده از ظرفيت ه ۹. استف
توسعه ملي براي حمايت از توليدکنندگان 

و سرمايه گذاران داخلي.
ــت استفاده  ــازي در جه ۱۰. فرهنگ س
مناسب از ظرفيت  نيروي انساني متخصص 

و مجرب داخلي.
۱۱. معرفي ظرفيت ها و بازارهاي گسترده 
مصرف داخلي جهت ارائه کاالهاي داخلي.

ــازي در راستاي برقراري  ۱۲. فرهنگ س
ــش توليد،  ــگاه و بخ ــان دانش ــاط مي ارتب

صنعت، کشاورزي و... .
ــاني  انس ــروي  ني ــوزش  آم ــزوم  ل  .۱۳
ــد متناسب با  ــر و کارآم ــص، ماه متخص

نيازهاي بازار کار.
ــب و کار،  ۱۴. بهبود وضعيت محيط کس

و حمايت از نيروهاي کارگري.
ــزي و فرهنگ سازي  ــزوم برنامه ري ۱۵. ل
ــئوالن در جهت  عمومي و پاسخگويي مس

حل مشکل بيکاري در کل کشور.
۱۶. حمايت از نيروي کار با فرهنگ سازي 
ــراري تناسب ميان  در جهت ضرورت برق

دستمزدها، مزايا و بهره وري.
موارد ۱ تا ۹ بخشي از پيام نوروزي رهبر 

فرزانه انقالب در سال ۱۳۹۱ است.
هـ) نبايدها

ــکالت  ــه در بيان مش ــز از مبالغ ۱. پرهي
ــظ روحيه  ــن حف ــه ضم ــادي جامع اقتص
ــرد و قصور  ــي عملک ــري و بررس نقدپذي

احتمالي دستگاه هاي ذيربط.
ــاده مکرر و همزمان از  ۲. پرهيز از استف
ــه موضوع در  ــناسان در پرداختن ب کارش

ايستگاه هاي مختلف.
ــه اي و  ــت کليش ــاب از پرداخ ۳. اجتن
ــعارزدگي در طرح  ــراري، و پرهيز از ش تک

موضوع و عنوان سال.
ــز از مجري محوري در برنامه ها  ۴. پرهي
ــناسي در اين  ــاي غيرکارش ــه نظره و ارائ

موضوع.
ــي و تبليغ کاالهاي  ــاب از معرف ۵. اجتن

خارجي که مشابه داخلي دارند.
۶. اجتناب از توجيه و سوق دادن جامعه 

به سمت تجمل گرايي و مصرف زدگي.
ــر و هرگونه تعرض  ــاب از تحقي ۷. اجتن
ــي، تلويحي يا تصريحي در آيتم هاي  ضمن
ــمند  مختلف برنامه سازي به نيروي ارزش
کار و کارگر، روستايي و زحمت کش و... .
و) محورهاي پيشنهادي برنامه سازي
ــت،  ــوه دادن کار و خدم ــادت جل ۱. عب
ــر اعظم (صلي اهللا عليه  مانند: بوسه پيامب
ــر، مجاهد  ــر دستان کارگ ــه وسّلم) ب و آل

في سبيل اهللا دانستن تالشگر و ...)
۲. توجه به معرفي کاالهاي توليد داخل 
ــي بي توجهي به  ــريح پيامدهاي منف و تش

توليدات داخلي.
ــي نقش صندوق توسعه ملي در  ۳. بررس
ــي و فعاليت هاي  ــت از صنايع داخل حماي

توليدي.
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۴. تبيين شيوه هاي گسترش صادرات و 
ايجاد اشتغال مولد.

ــي کارآفرينان موفق و ارائه الگو  ۵. معرف
از آنها.

ــازده خانگي و  ــاغل زودب ۶. معرفي مش
اقتصاد خانواده محور (ارائه الگوهاي موفق 

ژاپن، اندونزي، کره جنوبي و...)
ــات  مؤسس و  ــان  کارآفرين ــي  معرف  .۷

کارآفريني موفق و الگوسازي از آنها.
ــادي  اقتص ــاي  فعاليت ه ــي  معرف  .۸
ــان به  ــويق مخاطب ــي و تش ــق مردم موف
ــرکت در تعاوني هاي  ــذاري و ش سرمايه گ

توليدي.
۹. برجسته سازي فعاليت هاي دستگاه ها 

در حمايت از توليد و نيروي کار ايراني.
ــاي  ظرفيت ه و  ــترها  بس ــي  معرف  .۱۰

سرمايه گذاري داخلي.
۱۱. دعوت از مسئوالن براي ارائه گزارش 

عملکرد در عرصه توليد.
ــاي نظارتي و  ــه از دستگاه ه ۱۲. مطالب
ــي جهت برخورد جدي و مقتدرانه با  قضاي

مفاسد اقتصادي.
ــراي اعالم  ــئوالن ب ــه از مس ۱۳. مطالب
ــاي حمايت از  ــود در راست ــاي خ برنامه ه

توليد ملي.
ــازي  فرهنگ س و  ــازي  زمينه س  .۱۴
ــا و نگراني هاي  ــان انتظاره ــا بي ــراه ب هم
ــوص گام دوم اجراي طرح  ــردم درخص م

هدفمندي يارانه ها.
ــردم و مخاطبان در  ــا م ــه ب ۱۵. مصاحب
راستاي افزايش انگيزه خريد محصوالت و 

کاالهاي داخلي. 
ــتند از رضايت  ۱۶. ارائه گزارش هاي مس
ــاي ايراني به  ــورهايي که کااله مردم کش

آنجا صادر مي شود.
ــا، آگهي هاي تجاري و  ۱۷. تهيه آيتم ه

بازرگاني از کاالهاي مرغوب داخلي.
ــتندهاي  مس و  ــا  گزارش ه ــه  تهي  .۱۸
مردمي درباره انتظارهاي آنها از مسئوالن 
در راستاي حمايت از توليد ملي و سرمايه 

و کار ايراني.
ــان منصفانه و نقادانه تأثير منفي   ۱۹. بي
ــکاري و... بر اعتماد مردم  گراني، تورم، بي

بر کارآمدي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
ــتند و مستمر  ۲۰. ارائه گزارش هاي مس
ــادرات کاالهاي  ــوع ص ــزان و مجم از مي

غيرنفتي.
ــورد قانوني،  ــرورت برخ ــن ض ۲۱. تبيي
اجرايي و جدي با واردات بي رويه کاالهاي 
ــژه کاالهاي  ــي، به وي ــابه توليد داخل مش
ــش مخرب آنها بر  ــت و تبيين نق بي کيفي

توليد داخلي.
ز) محورهاي برنامه سـازي با عنوان 

بررسي هاي آسيب شناختي
ــاد بيمار  ــش مخرب اقتص ــن نق ۱. تبيي
رانتي و غيرشفاف بر تحقق اهداف مد نظر 
ــي و حمايت از کار و سرمايه  از «توليد مل

ايراني».
۲. تبيين نقش و تأثير واردات بي رويه و 

قاچاق کاال بر توليد داخلي.
ــي در حمايت از  ۳. فقدان فرايند منطق

صنايع مختلف داخلي.
۴. تبيين چرايي ترجيح کاالهاي خارجي 
ــط مصرف کننده  ــر کاالهاي داخلي توس ب

ايراني و بيان آفت هاي اين فرهنگ غلط.
و  ــن  کارآفري از  ــردن  حمايت نک  .۵
سرمايه گذار و وجود بروکراسي طوالني در 

سامان دهي به توليد.
ــي و تن پروري در  ۶. تقبيح روحيه تنبل

جامعه.
ــي قوانين متناقض  ۷. بررسي تأثير منف
ــردن از  ــذاري و حمايت نک و ضدسرمايه گ

سرمايه گذار.
ــتهلک و  ــي مس ــر منف ــي تأثي ۸. بررس
قديمي بودن صنايع و فناوري هاي موجود 
ــازي و  ــه با بهس ــر روند توليد در مقايس ب

به روزآوري آنها.
ــن چرايي ميزان سوددهي پايين  ۹. تبيي
فعاليت هاي توليدي در مقايسه با داللي و 

فعاليت هاي واسطه اي.
ــئوالن  ــناسي عملکرد مس ۱۰. آسيب ش
ــوص ميزان کاهش بيکاري و ايجاد  درخص

اشتغال در جامعه.
ح) محورهاي برنامه هاي اقتصادمحور 

راديو
ــا هماهنگي اداره  ــي برنامه ها ب ۱. طراح

ــت  ــارت و ساخ ــه و نظ ــرح، برنام کل ط
ــي در قالب  ــي- تبيين ــاي تحليل برنامه ه
ــناسي با  ــاي کارش ــرد و گفت وگوه ميزگ

محوريت عنوان سال.
۲. تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي، اهداف 
سند چشم انداز ايران ۱۴۰۴، سياست هاي 
ــه، و مفاد  ــاله توسع ــه پنجس ــي برنام کل
ــه با حضور  ــاله پنجم توسع برنامه پنجس

کارشناسان و متخصصان.
و  ــاخص ها  ش ــا،  مؤلفه ه ــن  تبيي  .۳
معيارهاي الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت 
ــوع ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه  موض
ــي، سياسي و فرهنگي  اقتصادي، اجتماع

جمهوري اسالمي ايران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
ــي و تمدني  ــاد فرهنگ ــه به ابع ۴. توج
ــرفت در  ارائه الگوي بومي از توسعه و پيش
راستاي حفظ استقالل سياسي، اقتصادي 

و فرهنگي.
ــناسانه قوانين و  ــي و نقد کارش ۵. بررس
مقررات حاکم بر توليد با هدف تجديدنظر 
در آنها و تشويق در راستاي تصويب قوانين 
مشوق و حامي توليد ملي و سرمايه ايراني.
۶. ارائه بحث هاي کارشناسي در راستاي 
ــان و  کارآفرين ــازي  توانمندس ــت و  تقوي

توليدکنندگان داخلي.
۷. نقد سياست هاي پولي و ملي حاکم بر 
اقتصاد کشور، بروکراسي اداري، نظام اخذ 

اعتبار و وام بانکي و... .
ــع ذي ربط در  ــي عملکرد مراج ۸. بررس
مبارزه با قاچاق کاالهاي خارجي به کشور.
و  ــارت  نظ ــوب  معي ــتم  سيس ــد  نق  .۹

قيمت گذاري کاال و خدمات.
ــد، نقاط ضعف و قوت  ۱۰. بررسي فراين
طرح هدفمندي يارانه ها، به ويژه در بخش 

توليد.
ــاي  تحليل ه و  ــا  تبيين ه ــه  ارائ  .۱۱
ــاي فرهنگ سازي  ــور در راست آموزش مح

براي گسترش توليد صادرات محور.


