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راديو و ارائه الگوهاي 
زندگـي اقتصـادي

 محمد مجدى 
كارشناس ارشد مديريت رسانه

چکيده
رسانه ها در همه ابعاد زندگي ما حضوري 
تأثيرگذار دارند؛ به گونه اي که زندگي در 
دنياي مـدرن بدون رسـانه قابـل تصور 
نيسـت. درباره تأثير رسانه ها بر زندگي 
عامـه مردم تقريبـًا اجماعـي کامل وجود 
دارد و هيـچ کس منکـر تأثيرات رواني و 
فرهنگي رسـانه ها بر رفتار مردم نيست. 
در ايـن نوشـتار ابتـدا بخش هـاي اصلي 
چرخه اقتصاد يعني نظام توليد، توزيع و 
مصرف با رويکرد خرد و کالن به صورت 
اختصار ذکر و مفاسد اقتصادي به عنوان 
مانـع کارکـرد صحيح بخش هـاي چرخه 
اقتصاد توضيح داده مي شـود و در ادامه 
تذکرات رهبـر فرزانه انقالب که تجلي آن 
در فرمان هشـت ماده اي ايشـان به سران 

قـوا بـراي مبـارزه بـا مفاسـد اقتصادي 
در سـال ۱۳۸۰ نمايـان اسـت، به صورت 
فهرسـت وار مطـرح و سـپس بـه جايگاه 
ايـران در مبـارزه با مفاسـد اقتصادي در 

دنيا اشاره اي کوتاه مي شود.
امـا در ادامـه اهميـت و تأثير رسـانه ها 
حـوزه  دو  در  آنهـا  نقـش  و  اقتصـاد  در 
«آمـوزش  و  اقتصـادي»  «اطالع رسـاني 
اقتصـاد» بـه عمـوم مـردم و کارگـزاران 
و فعـاالن بخش هـاي اقتصـادي و تأثيـر 
فرهنگي رسـانه ها بـر ارزش هـا و رفتار 
اقتصـادي و ارائه الگوي زندگي اقتصادي 
تشريح مي شود. سپس نقش راديو در هر 
يـک از نظام هاي اقتصـادي توليد، توزيع 
و مصـرف (ارائه الگوي مصـرف) بيان و 
بـا ذکر مثال هايـي از مشـکالت اقتصادي 

و مفاسـد موجـود در نظام هاي سـه گانه 
چرخـه اقتصـادي و ذکر اين مسـئله مهم 
کـه راديـو مي توانـد بـا ورود بـه فرايند 
فعاليت هـاي اقتصـادي و بـازار کسـب و 
کار محيط واقعي و مشـکالت حقيقي آنها 
را به صورت مسـتند و ملمـوس انعکاس 
دهد؛ توان بالقوه راديو در تأثيرگذاري بر 
اين نظام ها و بهبود شـرايط کسـب و کار 
مطرح و پيشنهادهايي براي برنامه سازي 

ارائه مي شود.
در خاتمه نمونه اي عملي از نحوه ورود 
رسـانه به بازار و ارائه گزارشـي مستند 
از عارضه اي ناخوشايند در فرايند چرخه 
اقتصادي و تأثير انعکاسـي آن در جامعه 
و در ميـان تصميم گيران اقتصادي مطرح 

مي شود.
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ديباچه
ــن نکته  ــا عنايت به اي ــه اقتصاد ب مقول
ــتقل و  ــه از بازوان قدرت يک نظام مس ک
ــدر است، اين روزها مورد توجه خاص  مقت
ــگاه ديپلماسي  ــرب و دست ــاي غ رسانه ه
ــه گونه اي که  ــان قرار گرفته است؛ ب ايش
حجمي وسيع از اخبار و تحليل هاي خود 
را به وضعيت اقتصاد ايران و پيش بيني هاي 
ــاص خود اختصاص  توأم با جهت دهي خ
ــرايط زماني خاصي  داده اند. با توجه به ش
که در آن قرار گرفته ايم و با يادآوري لزوم 
حفظ و جذب «سرمايه» براي به کارگيري 
در طرح هاي زيربنايي کشور، فضايي الزم 
ــر و آرامش الزم را  ــت تا اطمينان خاط اس
به سرمايه گذاران داخلي و خارجي ببخشد 

ــور را برخالف آنچه  و فضاي اقتصادي کش
ــد، با  ــي مي کنن ــي معرف ــاي غرب رسانه ه
ــتري منعکس  ــفافيت بيش ــت و ش صداق
فوري ترين  ــايد  ش «اطالع رساني»  ــد.  کن
ــي تعيين کننده و  کار رسانه و داراي نقش

حساس باشد. 
ــد  مــي توانـ ــت  درس ــي  اطالع رسـان
جهت گيري ها را اصالح کند و با دورکردن 
ــب  ــفتگي، موج ــادي از آش ــاي اقتص فض
هدايت توانمندي ها به مسير درست باشد.
همچنين، در جهت نيل به مصرفي پايدار 
ــد فرهنگ  ــا مي توانن ــه، رسانه ه در جامع
ــن نيازهاي  ــي تأمي ــدار، يعن ــرف پاي مص
اساسي بشر بدون صدمه به محيط زيست 
ــر و آينده را  ــل حاض و حفظ آن براي نس

نهادينه کنند.
ــروز بايد بر  ــح است، اينکه ام آنچه واض
ــزي و تفکر جمعي تمامي  اساس برنامه ري
ــد و  ــراي رش ــي ب ــه فرصت ــا را ب تهديده
ــکوفايي تبديل کنيم. در اين ميان بايد  ش
ــر و رسانه به عنوان  ــدرت جادويي هن از ق
ــيوه هاي جذب  ــي از تأثيرگذارترين ش يک
ــور استفاده  مخاطب در جهت توسعه کش
ــان و پراميد را  ــده اي  درخش ــم تا آين کني
ــدن زيرساخت هاي فکري-  در به ثمررسان

فرهنگي آن شاهد باشيم.
موضوع علم اقتصاد؛ توليد، توزيع و 

مصرف با دو رويکرد خرد و کالن
ــوم اجتماعي  ــاد از جمله عل ــم اقتص عل
ــه توليد، توزيع و مصرف کاال و  است که ب
خدمات مي پردازد. هر فردي در هر جامعه 
ــا جمعي خود در  ــا توجه به نياز فردي ي ب
ــا يكي از اين سه بخش يا  زندگي روزانه ب

همه بخش ها به نوعي سر و كار دارد. 
ــي رفتار  ــه بررس ــرد که ب ــاد خ - اقتص
ــان ها و بنگاه هاي اقتصادي  اقتصادي انس
ــد در ميان  ــع توليد و درآم ــوه توزي و نح
ــخاص  ــا مي پردازد. اقتصاد خرد به اش آنه
به عنوان کارگران و توليد کنندگان سرمايه 
و همچنين مصرف کنندگان نهايي مي نگرد 
و به صورتي مشابه به شرکت هاي اقتصادي 
ــوان مصرف کنندگان سرمايه و کار و  به عن

توليدکنندگان محصول نگاه مي کند. 
اقتصاد خرد درصدد است تا پيامد رفتار 
ــناسايي کند. با  ــان ها را ش عقاليي در انس
ــع، مانند: نيروي  توجه به محدوديت مناب
ــن، توانايي مديريت و...  کار، سرمايه، زمي
انسان ها و بنگاه هاي اقتصادي مايل اند که 
بيشترين استفاده را از منابع موجود ببرند. 
توابع عرضه، تقاضا، توليد، هزينه، بازارها، 
تعادل عمومي و اقتصاد رفاه در اين بخش 
ــاهي،  ــم دولتش ــاي مي گيرند. (محتش ج

(۱۳۸۶
ــائل  ــالن که به بررسي مس ــاد ک - اقتص
ــادي در سطح ملي مي پردازد. حيطه  اقتص
بررسي اقتصاد جهاني را اقتصاد بين الملل 
ــل: ثبات  ــائلي از قبي ــده دارد. مس بر عه
ــراز بازرگاني خارجي،  ــادي، توازن ت اقتص
ــتغال، تورم، مخارج و  ــد اقتصادي، اش رش
ــت، رکود اقتصادي، بحران  درآمدهاي دول
اقتصادي، بيکاري و اقتصاد توسعه در اين 
ــد و فقر و تبعيض به  بخش جاي مي گيرن
ــح خانوار از مباحث  ــل بررسي در سط دلي
ــد. بر خالف  ــمار مي آين اقتصاد خرد به ش
اقتصاد خرد رفتارهاي فردي شکل دهنده 
اقتصاد کالن نيستند؛ هر چند که از جمع 

رفتارهاي فردي شکل گرفته اند. 
ــن، نمونه اي  ــدر علم اقتصاد نوي کينز، پ
بارز از آثار رفتار واحدي را در عرصه کالن 
ــه «تناقض  ــه داده  است که ب ــرد ارائ و خ

«اطالع رساني» شايد 
فوري ترين کار رسانه و 

داراي نقشي تعيين کننده 
و حساس باشد. 

اطالع رساني درست 
مي تواند جهت گيري ها را 

اصالح کند و با دورکردن 
فضاي اقتصادي از 

آشفتگي، موجب هدايت 
توانمندي ها به مسير 

درست باشد.
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پس انداز» مشهور است. اگر افراد به صورت 
ــرادي پس انداز کنند، در سال هاي بعد  انف
ــتري  ــدرت مالي بيش ــات و ق داراي امکان
ــت که از  ــود و خواهند توانس ــد ب خواهن
سرمايه جمع شده خود استفاده کنند؛ ولي 
ــراد جامعه همزمان پس انداز  اگر تمامي اف
ــتر از  ــي بيش خود را افزايش دهند و بخش
ــد خود را پس انداز کنند، مصرف کل  درآم
ــن امر موجب  ــن مي آيد و اي ــاد پايي اقتص
ــود که اين امر به  ــش توليد نيز مي ش کاه

کاهش درآمد افراد در آينده مي انجامد. 
ازاين رو، افزايش پس انداز براي اشخاص 
ــد؛ ولي براي جامعه به  مي تواند مفيد باش
ــبت به  ــي تأثيري متفاوت نس ــورت کل ص

تأثير فردي آن دارد.
کارکرد  موانـع  اقتصـادي؛  مفاسـد 

صحيح بخش هاي مختلف اقتصاد
اختالل در فرايند فعاليت هاي اقتصادي 
ــي نظام اقتصادي  در همه بخش هاي اصل
ــته باشد و موجب بروز  مي تواند وجود داش
ــود. ازاين رو موانع  ــکالت اقتصادي ش مش
ــز مي توان به  ــاي اقتصادي را ني فعاليت ه

چند دسته تقسيم کرد:
ــوزه توليد و منابع  ــي از موانع به ح برخ
آن بازمي گردند برخي ديگر با حوزه توزيع 
ــن موانع و  ــد و برخي ديگر از اي مرتبط ان

مشکالت با حوزه مصرف مرتبط هستند.
ــرفت  - توليـد: از مهم ترين موانع پيش
اقتصادي در حوزه توليد مي توان به تسلط 
ــدرت بر منابع  ــه داران و اصحاب ق سرماي
ــاره کرد. اصحاب قدرت و ثروت  توليد اش
ــار جامعه  ــا همه اقش ــازه نمي دهند ت اج
ــروت از زمين و آب و  ــع توليد و ث از مناب
ــا و مانند آن  ــا و معادن و جنگل ه کاني ه

بهره مند شوند.
ــع  ــروش و توزي ــد و ف - توزيـع: خري
ــکالت عمده  ــروت از ديگر مش نادرست ث
است که جوامع بشري بدان مبتال هستند. 
بيشترين مشکالتي که در حوزه اقتصادي 
به چشم مي آيند مرتبط با اين حوزه اند. از 
ــکالت در اين حوزه مي توان به  جمله مش
معامالت و دادوستدهاي ربوي اشاره کرد. 

ــوند تا  اين گونه داد و ستدها موجب مي ش
ــت خود خارج  ــان اقتصادي از سالم جري

شود. 
- مصرف: از ديگر موانع جدي در سر راه 
توسعه و رشد اقتصادي مي توان به مصرف 
بي رويه و نادرست ثروت اشاره کرد؛ به اين 
ــا که جامعه اگر توليد مناسب و توزيع  معن
ــي در مصرف  ــد، ول ــته باش صحيحي داش
ــه نادرست  ــروت به دست آمده، روي اين ث
ــرد، خود به  ــش گي ــي را در پي و نامناسب
ــد و توسعه  ــن عامل بازدارنده رش مهم تري

اقتصادي تبديل مي شود.
ــر فرزانه  ــاده اي رهب ــت م ــان هش فرم
ــالب به سران قوا براي مبارزه با مفاسد  انق
ــادي رهبر فرزانه انقالب براي مبارزه  اقتص
ــالش در جهت  ــادي و ت ــا مفاسد اقتص ب
ــالح نظام اقتصادي ايران، در تاريخ ۱۰  اص
ارديبهشت ۱۳۸۰ خطاب به رؤساي قواي 
سه گانه فرمان مهمي را درخصوص مبارزه 
ــاد مالي و  همه جانبه و سازمان يافته با فس
اقتصادي صادر كردند. خالصه اين فرمان 

عبارت است از:
ــاد  ــدي با فس ــارزه ج ــاز مب ــا آغ اول: ب
اقتصادي، فريادها و نعره هاي مخالفت بلند 
خواهد شد. اين مخالفت ها از سوي كساني 
خواهد بود كه از آن متضرر مي شوند. مبادا 

در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.
ــاني به خطا تصور  دوم: ممكن است كس
كنند كه مبارزه با مفسدان موجب ناامني 
ــت. به اين  ــرار سرمايه هاس ــادي و ف اقتص
ــه به عكس، اين  ــخاص تفهيم كنيد ك اش
ــاي اقتصادي  ــب امنيت فض ــارزه موج مب

است.
ــه افراد  ــاد را ب ــارزه با فس ــوم: كار مب س
ــت و امانت  ــن و برخوردار از سالم مطمئ

بسپاريد.
ــارم: ضربه عدالت بايد قاطع، دقيق و  چه

ظريف باشد.
ــف نظارتي در  ــاي مختل پنجم: بخش ه
ــكاري صميمانه، نقاط  ــه قوه بايد با هم س
آسيب در گردش مالي كشور را شناسايي 

و آسيب زدايي كنند.
ششم: وزارت اطالعات نقاط آسيب  پذير 
ــِي كالن  ــادي دولت ــاي اقتص در فعاليت ه
ــاي خارجي،  ــد: معامالت و قرارداده مانن
ــاي بزرگ، طرح هاي ملي  سرمايه  گذاري ه
و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و 
ــور را پوشش اطالعاتي دهد و به  پولي كش

دولت و دستگاه قضايي ياري رساند.
ــاد نبايد هيچ  هفتم: در امر مبارزه با فس
تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد 

و دستگاهي نبايد استثنا شود.
ــتم: با اين امر مهم و حياتي نبايد به   هش
گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار 
ــود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات  ش

عمل، مشهود گردد.
جايگاه ايران در مبارزه با مفاسد اقتصادي  
ــي و وقوع  ــروزي انقالب اسالم پس از پي
جنگ تحميلي طوالني مدت، دولت متولي 
بخشي عمده از نظام اقتصادي کشور شد؛ 
گرچه تالش هاي دولت هاي پس از جنگ 
نيز در خصوصي سازي تاکنون چندان مؤثر 
ــده و به اهداف ازپيش تعيين شده  واقع نش

در صورت آشنايي 
بيشتر مردم با مسائل 
اقتصادي، دولتمردان 
راحت تر و صريح تر 
مي توانند درباره مسائل 
اقتصادي با مردم 
گفت وگو کنند و مردم 
هم از مسئوالن خواهند 
خواست تا درباره مسائل 
اقتصادي بيشتر و 
جزئي تر سخن بگويند 
و اين يعني شفافيت 
بيشتر در اقتصاد ملي و 
مشارکت بيشتر مردم در 
امور اقتصادي کشور.
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خود نرسيده است.
ــاد معموًال براي  صاحب نظران علم اقتص
ــي و در حد تدوين  دولت جايگاهي نظارت
ــادي قائل اند.  ــالن اقتص ــاي ک سياست ه
ــادي از فعاليت هاي  ــتن درصد زي قرارداش
ــت، همواره آثار  ــادي در دستان دول اقتص
ــواري،  ــه: رانت خ ــياري از جمل ــوء بس س
ــته  ــوه و... را به دنبال داش ــالس، رش اخت
ــي را در اختيار  است که ثروت هاي انبوه
ــرار مي دهد و  ــده اي اندک ق ــار ع و انحص
ــون: نارضايتي عمومي،  عوارضي متعدد چ
ــدگان و  ــدي توليدکنن ــردي و ناامي دلس

کارآفرينان واقعي را به دنبال دارد. 
ــاخص هاي ادراک فساد در  نگاهي به ش
ــان مي دهد که ايران در جايگاه  جهان نش
ــته و آمارهاي اعالم شده  خوبي قرار نداش
ــا آموزه هاي  ــته يک نظام مبتني ب شايس

اسالمي نيست.
سازمان بين المللي شفافيت، شانزدهمين 
ــاد در  ــورد ادراک فس ــزارش خود در م گ
ــر کرد که در آن نمره ۱۸۴  جهان را منتش
کشور جهان در شاخص ادراک فساد ارائه 
شده است. شاخص ادراک فساد که ميزان 
فساد اداري در هر کشور را نشان مي دهد، 
ــي از ۰ تا ۱۰ را در برمي گيرد که هر  ارقام
ــد به فساد کمتر  ــتر باش چه اين رقم بيش

اشاره دارد.  
نيوزيلند کمترين فساد اداري را در سطح 
ــب  ــته است و نمره ۹/۵ را کس جهان داش
کرده است. دانمارک و فنالند نيز با کسب 
ــب در جايگاه هاي دوم  ــره ۹/۴ به ترتي نم
ــورهاي زير نيز  و سوم قرار گرفته اند. کش
رتبه هاي چهارم تا دهم را کسب کرده اند: 
ــد، استراليا،  ــروژ، هلن ــد، سنگاپور، ن سوئ

سوئيس و کانادا.
ــمالي با تنها يک امتياز  سومالي و کره ش
ــه مفاسد  ــورهاي جهان ب آلوده ترين کش
ــمار مي روند. افغانستان نيز در  مالي به ش
ــن رتبه بندي در جايگاه ۱۸۰ و ليبي در  اي

رتبه ۱۶۸ قرار گرفته است.
ــه با تنش هاي  ــورهاي عربي ک اکثر کش
سياسي و انقالب روبه رو هستند، امتيازي 

ــه و آلمان نيز در  ــر از ۴ دارند. فرانس کمت
ــن رتبه بندي به ترتيب در رتبه هاي ۲۵  اي
ــکا يک پله باالتر از  و ۱۴ قرار دارند. آمري
فرانسه قرار گرفته است. چين در رتبه ۷۵ 

است و روسيه در رتبه ۱۴۳ قرار دارد.
اهميت و تأثير رسانه ها در اقتصاد 

رسانه ها در همه ابعاد زندگي ما حضوري 
ــه اي که زندگي  ــذار دارند؛ به گون تأثيرگ
ــدون رسانه قابل تصور  ــاي مدرن ب در دني
ــت. رسانه ها ابزاري قدرتمند هستند  نيس
ــان  ــر ناخودآگاه انس ــن و ضمي که با ذه
ــه ها و تحليل هاي  ــد. انديش سروکار دارن
ــه مقدار  ــزان زيادي ب ــخصي ما، به مي ش
ــه در اختيار داريم  ــت اطالعاتي ک و کيفي
ــته است و رسانه ها مهم ترين وسيله  وابس

کسب اطالعات هستند. 
ــاخه هاي  ــادي در ميان ش ــوم اقتص عل
ــل آنکه  ــاني، به دلي ــوم انس ــف عل مختل
ــده تر  شناخته ش آن  ــناسي هاي  روش ش
ــده تر  پذيرفته ش و  ــر  فراگيرت ــدي  تاح و 
ــبت قوي تري  ــجام به نس است، داراي انس

ــه  است. اما علوم رسانه اي در مقام مقايس
ــارات و اصطالحاتي مورد توافق  داراي عب
ــت. در اين ميان آنچه به رابطه  عموم نيس
ــود،  ــل اقتصاد و رسانه مرتبط مي ش متقاب
مي توان در سه سطح مختلف بررسي کرد: 

(سعيدي، ۱۳۹۰: ۱۳)
ــار اخبار و اطالعات اقتصادي  الف) انتش
ــي و  ــش برنامه هاي علمي- آموزش و پخ

اقتصادي از طريق رسانه ها؛
ــادي  ــاي اقتص ــردن نظريه ه ب) به کارب
ــل بنگاه هاي رسانه اي، توليد و  براي تحلي
بازارهاي آنها، مصرف کنندگان محصوالت 
ــاي تأمين مالي  ــع و راه ه ــه اي، مناب رسان
ــه اي و... جهت  ــا و پروژه هاي رسان بنگاه ه
ــر از  ــاده بهينه ت ــر و استف ــت کارات مديري
ــراي حداکثرسازي سود بنگاه هاي  منابع ب

رسانه اي و مطلوبيت مخاطبان؛
ــي رسانه ها بر رفتارها و  ج) تأثير فرهنگ
ــردم و بازيگران در  ارزش هاي اقتصادي م

بازارها.
در اين نوشته به تأثير بيروني رسانه ها بر 
اقتصاد جامعه و بالطبع سطوح اول و سوم 
ــود و سطح دوم که از آن با  پرداخته مي ش
عنوان «اقتصاد رسانه» ياد مي شود، مورد 

نظر نيست. 
اطالع رسـاني اقتصـادي و آمـوزش 

اقتصاد
ــوط  ــات مرب ــار و اطالع ــا، اخب رسانه ه
ــه آگاهي  ــادي را ب ــاي اقتص ــه رويداده ب
مخاطبان خود مي رسانند. هرچه رسانه ها، 
ــادي را کامل تر  ــات اقتص ــار و اطالع اخب
ــاي درگير  ــراد و گروه ه ــر به اف و جامع ت
فعاليت هاي اقتصادي منتقل کنند؛ بازارها 
ــوند و کارايي آنها افزايش  ــفاف تر مي ش ش
ــد. استيگليتز (۲۰۰۲) معتقد است  مي ياب
ــد نامتقارني  ــاي آزاد مي توانن که رسانه ه
اطالعات را در سطحي گسترده  در اقتصاد 
ــا رسانه مي تواند  ــل کنند. در اين راست ح
ــک کند تا  ــادي کم ــزاران اقتص ــه کارگ ب

تصميم هايي آگاهانه تر اتخاذ کنند.
ــاره تصميم ها  ــادي درب ــات اقتص اطالع
ــا  ب ــه  رابط در  ــت  دول ــاي  سياست ه و 

براي تربيت انسان و 
پيشبرد جامعه و رسيدن 

به توسعه، شناخت 
نيازمندي هاي مردم 

ضرورتي اجتناب ناپذير 
است. اين نيازمندي ها 

تنها نيازهاي مادي براي 
زندگي نيستند، بلکه 
ساير نيازها را که به 
ارتقاي سطح زندگي 

و فرهنگ افراد مربوط 
مي شود نيز دربرمي گيرد. 

گاه مردم با اين نيازها 
آشنا نيستند، ازاين رو 

رسانه ها نقشي مهم در 
اين زمينه برعهده دارند.
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ــاطي و انقباضي و نرخ  ــاي انبس سياست ه
ــاي اقتصادي مانند: نرخ  تورم مبنا؛ آماره
ــکاري، وضعيت بازارهاي جهاني  تورم و بي
ــي داخلي و  ــاع سياس ــي، اوض و بين الملل
ــت سرمايه گذاري  ــي مرتبط با امني خارج
ــوالت  تح کار،  و  ــب  کس ــاي  فرصت ه و 
نرخ هاي ارز و بسياري اطالعات مفيد ديگر 
ــر تصميم هاي خريد و فروش،  مي توانند ب
مصرف و سرمايه گذاري افراد مؤثر باشند. 
ــاخص هايي  ش قيمت ها  ــب،  ترتي ــن  بدي
واقعي تر از کاالها و خدمات خواهند بود و 
ــتر در تخصيص منابع خواهند  کارايي بيش

داشت.
آموزش مفاهيم اقتصادي به عموم مردم 
ــه رسانه ها  ــي ديگر است ک از کارکردهاي
ــند. اقتصاد يک  مي توانند عهده دار آن باش
ــا و تصميمات  ــور از مجموعه رفتاره کش
ــکل  ــور ش اقتصادي تک تک افراد آن کش
ــتري با مباحث  مي گيرد. هرچه افراد بيش
ــند، اوضاع  ــنايي داشته باش اقتصادي آش
ــا و تهديدهاي آن را  اقتصادي و فرصت ه
ــتر درک مي کنند. بنابراين مي توانند  بيش
تصميم هايي مؤثرتر اتخاذ کنند؛ به نحوي 
ــت بهتري پيدا  ــاد در کل وضعي که اقتص
ــتر مردم با  ــنايي بيش کند. در صورت آش
ــردان راحت تر و  ــائل اقتصادي، دولتم مس
صريح تر مي توانند درباره مسائل اقتصادي 
ــردم هم از  ــو کنند و م ــردم گفت وگ با م
مسئوالن خواهند خواست تا درباره مسائل 
اقتصادي بيشتر و جزئي تر سخن بگويند و 
ــفافيت بيشتر در اقتصاد ملي  اين يعني ش
ــارکت بيشتر مردم در امور اقتصادي  و مش

کشور. 
تأثير فرهنگي رسانه ها بر ارزش ها و 

رفتار اقتصادي مردم
ــاره تأثير رسانه ها بر فرهنگ عمومي  درب
ــل وجود دارد  ــه تقريبًا اجماعي کام جامع
ــر رواني و فرهنگي  ــس منکر تأثي و هيچک
ــت. رسانه ها  ــا بر رفتار مردم نيس رسانه ه
ــر جامعه را  ــد ارزش هاي حاکم ب مي توانن

تغيير دهند.
ــور معمول  ــم اقتصاد، به ط ــه در عل البت

ــائل رواني و رفتاري به صورت برون زا  مس
ــاهده هاي اقتصادي  فرض مي شوند و مش
ــت، مورد مطالعه و تبيين  صرفًا آنچه هس
ــد. رسانه ها  قرار مي دهند نه آنچه بايد باش
ــا تأثير بر رفتار اقتصادي مردم مي توانند  ب
ــادي را به صورت  ــج تحليل هاي اقتص نتاي

مبنايي تغيير دهند.
ــد از طريق برنامه هاي  رسانه ها مي توانن

فرهنگي خود:
• بر انگيزه هاي کسب و کار و فعاليت هاي 
اقتصادي تأثير بگذارند. اين تأثير مي تواند 
Bate-) .ــيار درازمدت و ماندگار باشد بس
man et al, 1997; Kahneman & Tver-

(sky, 1981; Dolfsma, 2004
ــر بگذارند (همان  ــر ترجيح افراد تأثي • ب

منبع).
• بر انتظارهاي افراد تأثير داشته باشند. 
ــاي مردم و  ــد انتظاره ــا مي توانن رسانه ه
ــاره آينده اوضاع  ــادي را درب فعاالن اقتص
ــاخص هاي اقتصادي تحت  اقتصادي و ش
تأثير قرار دهند. انتظارهاي بازيگران اصلي 
و عمده در بازار مي تواند واقعيت هاي بازار 
ــکل دهد. وقتي بازيگران بزرگ بازار  را ش
انتظار وقوع پيشامدي را داشته باشند، اثر 
ــدر زياد است که به  ــي اين انتظار آنق روان
ــود. چون وقتي همه  ديگران منتقل مي ش
ــند، بي شک  ــته باش انتظار چيزي را داش
ــا اگر اين  آن حادثه رخ مي دهد و چه بس
ذهنيت درباره آن واقعه وجود نمي داشت 

رسانه ها در شکل گيري 
و گسترش رفتار در 
بازارهاي مالي و ايجاد 
حباب هاي اقتصادي 
نقش دارند. اطالعات 
و تحليل هايي که 
نويسندگان نشريات 
اقتصادي و تجاري 
به مخاطبان خود 
ارائه مي دهند، موجب 
جهت دهي به بازار 
مي شوند.
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ــت، آن واقعه نيز رخ  ــترش نمي ياف و گس
نمي داد. 

ــه بارز، انتظارات قيمتي و تورم  يک نمون
ــندگان  است. وقتي توليدکنندگان و فروش
ــورم خاصي  ــازار انتظار نرخ ت ــده در ب عم
ــود را در  ــند، اين انتظار خ ــته باش را داش
ــد و در  ــود اعمال مي کنن ــاي خ قيمت ه
نتيجه، قيمت ها در عمل افزايش مي يابد. 
ــل بازيگران  ــن ترتيب، با تقليد از عم بدي
اصلي بازار توسط خرده پاها، سطح عمومي 
ــش مي يابد و تورم انتظاري  قيمت ها افزاي
ــده تبديل مي شود. نقش  به تورم محقق ش
رسانه ها در ايجاد و گسترش اين انتظارها، 

انکارناپذير است.
ــترش  ــکل گيري و گس • رسانه ها در ش
رفتار در بازارهاي مالي و ايجاد حباب هاي 
و  ــات  اطالع ــد.  دارن ــش  نق ــادي  اقتص
ــريات  نش ــندگان  نويس که  ــي  تحليل هاي
ــان خود  ــاري به مخاطب ــادي و تج اقتص
ــه مي دهند، موجب جهت دهي به بازار  ارائ
ــه، در ادامه روند  ــود. به عنوان نمون مي ش
به نسبت شتابان تغييرات قيمت طال، سکه 
ــاگاه در اواخر  ــز ۱۳۹۰، به ن و ارز در پايي
ــد  آذرماه افزايش قيمت ها در اين بازار رش
ــيار شگفت انگيز و  غيرقابل باور و البته بس
ــت، به طوري که رسانه هاي  عجيبي داش
از  ــواره اي  ماه ــبکه هاي  ش و  ــي  اينترنت
ــياري از  ــه BBC فارسي و VOA بس جمل
برنامه هاي خود را به اين موضوع اختصاص 
دادند و فضاي رواني بازار و مردم را بيشتر 
ــد. همزماني اين  ــنج کردن ــش متش از پي
رويداد با تصميم اتحاديه اروپا براي تحريم 
ــه التهاب بازار و  ــد نفت از ايران نيز ب خري

حباب قيمت ها بيشتر دامن زد.
• رسانه ها در شکل دادن به الگوي مصرف 
ــده اي فرهنگي است، تأثيرگذارند.  که پدي
ــاره  ــادي درب ــارف اقتص ــاي متع نظريه ه
ــزان و حجم مصرف سروکار  مصرف، با مي
ــت آن. رسانه ها از  ــوع و کيفي ــد، نه ن دارن
ــي، تبليغات و  ــق برنامه هاي سرگرم طري
ــي، مصرف نوعي خاص  آگهي هاي بازرگان
ــج مي کنند.  ــات را تروي ــا و خدم از کااله

ــا قدرت خود در  ــالوه بر اين، رسانه ها ب ع
تأثير بر ضمير ناخودآگاه انسان، نيازهايي 
کاذب را براي افراد ايجاد مي کنند. ممکن 
ــراد در حالت عادي هيچ نيازي به  است اف
ــته باشند، ولي  مصرف کااليي خاص نداش
تحت تأثير تبليغات يا فيلم هاي تلويزيوني 
ــاس کاذب برسند که نيازمند  به اين احس
ــتند و بدون  ــاص  هس ــرف کااليي خ مص
ــوار  ــان دش مصرف آن کاال، زندگي برايش

است. (همان منبع: ۱۸-۱۹)
• رسانه ها مي توانند با تمرکز بر مسائلي 
ــائل ديگر،  ــي از مس ــاص و چشم پوش خ
ــي را به يک سو  ــود افکار عموم خودبه خ
جهت دهند و مطالبه عمومي ايجاد کنند.
و  توزيـع  توليـد،  در  راديـو  نقـش 

مصرف 
نقش راديو در توليد

رسانه ها در عرصه توليد مي توانند سهم 
ــاورزي  بخش هاي مهم توليد (صنعت، کش
ــات) و تأثير هر يک بر روند توسعه  و خدم
ــا عوامل توليد  ــان دهند ت را به جامعه نش
ــبتي صحيح در اين بخش ها توزيع  به نس
ــاده ممکن از آنها به  ــود و بهترين استف ش

عمل آيد. 
و  ــان  انس ــت  تربي ــراي  ب ــن،  همچني
ــه توسعه،  ــدن ب ــه و رسي ــبرد جامع پيش
ضرورتي  ــردم  نيازمندي هاي م ــناخت  ش
ــن نيازمندي ها  ــت. اي ــر اس اجتناب ناپذي
ــتند،  تنها نيازهاي مادي براي زندگي نيس
ــه ارتقاي سطح  ــه ساير نيازها را که ب بلک
زندگي و فرهنگ افراد مربوط مي شود نيز 
دربرمي گيرد. گاه مردم با اين نيازها آشنا 
ــتند، ازاين رو رسانه ها نقشي مهم در  نيس

اين زمينه برعهده دارند. 
«سرمايه» از ملزومات اصلي توليد است 
ــد انبوهي  ــدون آن تقريبًا هيچ تولي که ب
ــت. با پيروزي انقالب اسالمي،  متصور نيس
يکي از دغدغه هاي مهم کشور، پياده سازي 
احکام و آموزه هاي اسالم در جامعه بود که 
در ميان آنها، اقتصاد از چالش برانگيزترين 
ــائل  ــن مس ــال ضروري تري ــن ح و در عي
کشور به شمار مي آمد. ربوي بودن ساختار 

بانک ها و گسترش نظام بانکي در کشور از 
يک سو و حرمت بسيار شديد ربا در اسالم 
ــوي ديگر، متفکران اسالمي را به فکر  از س
چاره انداخت که به دنبال راه  حلي باشند 
که هم با اسالم تعارضي نداشته باشد و هم 
ــور را در آن شرايط بحراني  بتواند امور کش

پيش ببرد. 
ــئوالن نظام در  ــن رو، متفکران و مس ازاي
ــات بانکي بدون  ــال ۱۳۶۱ قانون عملي س
ــرار بود  ــرا کردند. ق ــب و اج ــا را تصوي رب
ــا چهار سال  ــون براي مدت سه ت اين قان
ــود  ــي و موقت اجرا ش ــه صورت آزمايش ب
ــش رود و در طي اين  ــور پي ــا امور کش ت
ــر و بنيادي تري  ــکار اساسي ت ــدت، راه م
ــادي اسالمي و  ــراي پي ريزي نظام اقتص ب
به ويژه بانکداري اسالمي ارائه شود. جنگ 
ــي مختلف که  ــائل سياس ــي و مس تحميل
ــايد از جهاتي اولويت اول را در مسائل  ش
ــور داشت، باعث غفلت از ديگر مسائل  کش
ــازي الگوي  ــي و پياده س ــه طراح از جمل
ــه نه تنها  ــد. در نتيج ــي اقتصاد ش اسالم
ــادي اصالحات  ــر بخش هاي اقتص در ديگ
ــق برنامه هاي  ــي در جهت تحق قابل توجه
ــداري بدون  ــد، بلکه قانون بانک اسالم نش
ــري همچنان در حال  ربا بدون هيچ تغيي
اجراست. جمهوري اسالمي توانسته است 
ــائل سياسي و فرهنگي تا حدودي  در مس
ــبت موفقي ارائه کند، ولي  مدل هاي به نس
درباره اقتصاد وضع چندان مناسب نيست. 

(فرهنگي و ديگران، ۱۳۸۶)
اکثر مردم مي دانند که قراردادهاي بانکي 
ــي مضاربه، فروش  ــود اسالم در قالب عق
ــرط تمليک، جعاله  ــاطي، اجاره به ش اقس
ــي براي فعاليت هاي بانکي  و... تنها پوشش
ــتند؛ بدون آنکه کارکرد بانک تغييري  هس
ــد. به همين دليل صوري سازي  کرده باش
ــراي قانون  ــي اج ــکالت اصل ــي از مش يک
ــور است. مردم  بانکداري بدون ربا در کش
ــه مي دانند، هيچ عکس العملي  هم با اينک
نشان نمي دهند و به نوعي با سيستم کنار 

آمده اند. (همان منبع)
ــت با برنامه هاي  با همه اينها راديو توانس
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ــرر و همه جانبه اين خواست را اول در  مک
ــئوالن و سپس در مردم ايجاد کند تا  مس
ــور که سرمايه هاي کشور را  بانک هاي کش
ــار دارند، با اصالح نظام هاي مالي  در اختي

خود در خدمت توليد قرار گيرند.
نقش راديو در توزيع

ــو  رادي ــه  جمل از  ــي  جمع ــاي  رسانه ه
ــته سازي معضل قاچاق  مي توانند با برجس
و فرهنگ سازي درباره آن نشان دهند که 
ــه در چرخه  ــدک عده کمي چگون سود ان
اقتصادي اختالل ايجاد مي کند. در پديده 
ــت پايين و اغلب  قاچاق، كاالهايي با قيم
ــاي داخلي  ــر از كااله ــا كيفيت پايين ت ب
ــه صورت بي رويه و غيرقانوني وارد  وقتي ب
ــده داخلي را از  ــوند، توليدكنن بازار مي ش
ــد بازمي دارند و سهم بازار را از دست  تولي

مي دهند.
ــاري رسمي و در  ــه از مج واردات بي روي
ــي كفاف سليقه و  ــي كه توليد داخل مواقع
نيازهاي مردم را در داخل كشور مي دهد، 
ــه توليدكننده  ــاق ب ــه اي مانند قاچ ضرب
ــد  ــده را از تولي ــد و توليدكنن وارد مي كن
ــا تمرکز بر  ــو مي تواند ب ــي دارد. رادي بازم
ــوالت بومي که اهميتي  زمان توليد محص
ــاي  مؤلفه ه از  ــياري  بس در  ــاده   فوق الع
اقتصادي و اجتماعي از جمله توليد ثروت 
ــئوالن را از موافقت با  و اشتغال دارد، مس
ــروري واردات بي رويه  سفارش هاي غيرض

باز دارد.
ــزايي در چرخه  ــل نقش بس ــل و نق حم
ــا مي كند و بايد عملكرد درستي  توليد ايف
داشته باشد تا توزيع محصوالت توليدشده 
ــود.  ــه گونه مناسب و سودآوري انجام ش ب
ــته سازي  راديو مي تواند با بررسي و برجس
مشکالت حمل و نقل گامي مؤثر در بهبود 

چرخه اقتصادي ايفا نمايد.
ــي از  ــروزه يک ــته بندي ام ــت بس صنع
ــع  ــام توزي ــا در نظ ــن مؤلفه ه اساسي تري
ــر نگوييم از توليد  است که اهميت آن اگ
ــت. ضعف  ــتر، قطعًا از آن کمتر نيس بيش
ــور موجب  ــته بندي در کش در صنعت بس
ــياري از محصوالت مرغوب  ــده که بس ش

ــه زعفران به صورت فله اي  داخلي از جمل
ــده و در  ــادر ش ــورهاي ديگر ص ــه کش ب
ــند  ــته بندي هاي مشتري پس ــا بس آنجا ب
ــر از قيمت  ــا قيمت هايي به مراتب باالت ب
اوليه به فروش مي رسد و سود آن به جاي 
ــب ديگران  ــه جي ــي ب ــده داخل توليدکنن
ــان اينگونه  ــي رود. راديو مي تواند داست م
ــت نهايي  ــد تا سرنوش ــوالت از تولي محص
ــته بندي خارجي  ــرکت هاي بس آنها در ش
ــورهاي ديگر و روند قيمت اين  و بازار کش

محصوالت را براي جامعه برجسته نمايد.
نقش راديو در مصرف؛ اصالح الگوي 

مصرف
ــرف انبوه يکي از پديده هاي رايج در  مص
جامعه جهاني امروزي است که زاده تالش 
ــاد تقاضا و  ــه داران غربي براي ايج سرماي
ــدي در سراسر  ــوالت تولي ــروش محص ف
ــاده از رسانه ها بهترين  جهان است. استف
ــدگان مي توانند  راهي است که توليدکنن
ــق آن کاالهاي خود را تبليغ کنند  از طري
ــه پيام هاي  ــند ک ــته باش و اطمينان داش
تبليغاتي آنها از جانب عده کثيري دريافت 
ــود. در واقع، ارتباط ميان بازارهاي  مي ش
ــات جمعي در آگهي هاي  جمعي و ارتباط
ــت. (خواجه  ــا متبلور اس ــدرن رسانه ه م

نوري، ۱۳۸۱: ۱۶۲)
ــد افراد و  ــه محدوديت درآم ــا توجه ب ب
ــترش فرهنگ مصرف گرايي، حتي در  گس
کشورهاي ثروتمندتر، باعث مي شود افراد 
ــي نيازهاي  ــا براي تأمين مال و خانواده ه
ــي خود به راه هايي ديگر از  (کاذب) مصرف
ــاطي روي  ــه گرفتن وام يا خريد اقس جمل
ــد و  ــد. بدين ترتيب و با توجه به رش آورن
توسعه بانک ها و مؤسسات مالي و خدمات 
متنوع آنها، مردم بيشتر به مصرف ترغيب 
ــه تأمين مالي  ــه اصطالح ب ــوند و ب مي ش
ــي روي مي آورند. با توجه  ــي بر بده مبتن
ــا مخارج  ــا متناسب ب ــه درآمده ــه اينک ب
نيست، بازپرداخت بدهي ها دشورا و گاهي 
ــود، در نتيجه خانوارها يا  غيرممکن مي ش
ــود را با ايجاد  ــوند بدهي خ مجبور مي ش
ــر (گرفتن وام هاي جديد)  بدهي هاي ديگ

صاحب نظران علم 
اقتصاد معموًال براي 
دولت جايگاهي 
نظارتي و در حد 
تدوين سياست هاي 
کالن اقتصادي قائل اند. 
قرارداشتن درصد زيادي 
از فعاليت هاي اقتصادي 
در دستان دولت، همواره 
آثار سوء بسياري از 
جمله: رانت خواري، 
اختالس، رشوه و... را 
به دنبال داشته است 
که ثروت هاي انبوهي 
را در اختيار و انحصار 
عده اي اندک قرار 
مي دهد و عوارضي 
متعدد چون: نارضايتي 
عمومي، دلسردي و 
نااميدي توليدکنندگان و 
کارآفرينان واقعي را به 
دنبال دارد.
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بپردازند، يا اينکه با فراگيرشدن ناتواني در 
بازپرداخت اقساط وام، بانک ها و مؤسسات 
بانکي دچار ورشکستگي شده و در نتيجه 
ــزرگ اقتصادي  ــروز بحران هاي ب باعث ب
ــوند؛ مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ در  مي ش
آمريکا و در ادامه آن در اروپا و ژاپن اتفاق 
افتاد و پيامدهاي آن هنوز هم وجود دارد. 

(سرابي، ۱۳۸۱)
ــگ  فرهن ــترش  گس ــن،  اي ــر  ب ــالوه  ع
مصرف گرايي در کشورهاي درحال توسعه، 
ــش توليد،  ــف آنها در بخ ــا توجه به ضع ب
ــتگي بيشتر اين کشورها  باعث ايجاد وابس
ــن  ــود. همچني ــرب مي ش ــاي غ ــه دني ب
ــراي تأمين  ــد افراد ب ــودن درآم ناکافي ب
ــاي مصرفي باال ممکن است افراد  هزينه ه
را وادار کند که به اعمال غيرقانوني مانند: 
رشوه گرفتن، کالهبرداري، دزدي و ... روي 
ــي از پيامدهاي ترويج  ــد. بنابراين يک آورن
ــادهاي  فرهنگ مصرف انبوه، افزايش فس

مالي و اداري است. (همان منبع)
ــگ مصرف گرايي در سطح  ــج فرهن تروي
عمومي از سال هاي پس از جنگ تحميلي 
ــه اي جبران ناپذير به  ــاد و ضرب ــاق افت اتف
اقتصاد و فرهنگ کشور وارد کرد و جامعه 
ما را به يکي از مسرف ترين جوامع دنيا در 
ــان، آب، برق و انرژي هاي  ميزان مصرف ن

فسيلي تبديل کرد.
ــالح نيز مي تواند از  باوجوداين نقطه اص
رسانه ها آغاز شود. رسانه ها از جمله راديو 
ــرو کار دارند و  ــگ و ارزش ها س ــا فرهن ب
ــوالت فرهنگي است.  الگوي مصرف از مق

(سعيدي، ۱۳۹۰: ۱۵۱)
ــد زيادي مي تواند از  الگوي مصرف تا ح
ــوي رسانه  ــراي موارد زير از س طريق اج

راديو، اصالح شود:
ــاي  ــه نيازه ــي ک ــاي تبليغات • آگهي ه
ــج مي کنند،  ــروري را ايجاد و تروي غيرض
ــوند. با توجه به اينکه راديو در  محدود ش
ــران رسانه اي ملي است و بيش از نيمي  اي
ــي تأمين  ــه عموم ــه آن از بودج از بودج
ــري در پذيرش  ــود، براي سخت گي مي ش
آگهي هاي تبليغاتي نيز راحت تر مي تواند 

عمل کند.
ــو بايد با زندگي عموم  • برنامه هاي رادي
مردم مناسبت داشته باشند. مسائل واقعي 
ــهرها و  ــه مردم در همه ش ــي هم و عموم
روستاهاي کشور بايد شناسايي و در راديو 

منعکس شوند.
حل مشـکالت نظام اقتصادي کشور 

با ورود راديو 
ــکيل اتاق فکرهاي  راديو مي تواند با تش
ــاد هم به صورت  تخصصي در حوزه اقتص
ــالن در جهت  ــورت ک ــم به ص ــرد و ه خ
ــکالت و تالش در  برجسته سازي اين مش
ــل آنها اقدام  ــکار براي ح ــت ارائه راه جه
کند. مديران راديو و سردبيران برنامه هاي 
ــگران،  ــو مي توانند گزارش ــادي رادي اقتص
خبرنگاران و برنامه سازان خود را به محيط 
ــيل داشته و  ــب و کار گس واقعي بازار کس
ــرايط واقعي  از آنها بخواهند خود را در ش
ــب و کار و فعاالن اقتصادي قرار  بازار کس
ــد و قدم به قدم روند اجراي کار آنها را  دهن
دنبال و مشکالت پيش روي آنها در فرايند 
فعاليت هاي گوناگون اقتصادي را برجسته 

کنند. 
پس از مرحله شناسايي و برجسته سازي 
ــب و کار و  ــازار کس ــع ب ــکالت و موان مش
ــرف، راديو  ــع و مص ــد، توزي ــه تولي چرخ
ــناسان خبره و  مي تواند با دعوت از کارش
ــتقل اقتصادي به بررسي و تحليل اين  مس
مشکالت پرداخته و در حد امکان با کمک 

آنها راهکار حل مشکل ارائه نمايد. 
در نهايت راديو مي تواند به سراغ مقام ها، 
مسئوالن و نهادهاي مرتبط با آن موضوع 
ــاي آنها را در  ــا و اقدام ه ــه و برنامه ه رفت
ــکل مطرح کند يا اينکه از  جهت رفع مش
ــکل  ــا بخواهد برنامه اي براي رفع مش آنه
ــه و زمان بندي دقيقي تا مرحله نهايي  ارائ
رفع مشکل مشخص کنند. راديو مسئوليت 
ــده از  ــد زمان مشخص ش دارد در سررسي
ــئوالن و نهادها دوباره موضوع را  طرف مس
ــوص درصد موفقيت در  پيگيري و درخص

روند حل مشکل اطالع رساني کند.
ــادي كه در بازارهاي  از ۲۵۰ فعال اقتص

داخلي مشغول به فعاليت اند، خواسته شد 
تا موانع شان را به ترتيب اولويت مشخص 
ــن ترتيب  ــع را به اي ــا ۱۶ مان ــد. آنه كنن

مشخص كردند: (لواساني، ۱۳۹۰)
ــركت هاي  ۱) پاسخگو و متعهدنبودن ش
ــت دستمزد. اينكه  دولتي در قبال پرداخ
ــركت هاي دولتي به موقع تعهدات خود  ش
ــي و حقوقي  ــخاص حقيق ــال اش را در قب
ــد و در پرداخت هاي خود  انجام نمي دهن

تأخير دارند.
۲) دريافت تسهيالت از بانك ها و تأمين 
ــراي گرفتن وام و  ــركت ها. افراد ب مالي ش
ــا تجهيز كارگاه با  ــهيالت آغاز كار و ي تس

مشكل مواجه هستند.
ــدرت تأمين مالي را  ــازار سرمايه، ق ۳) ب
ندارد. كمتر از ۱۰درصد نياز به سرمايه را 

تأمين مالي مي كند.
ــراي  ــاري ب ــه اجب ــاالي بيم ــرخ ب ۴) ن
ــت؛ چرا که  ــان كه ۲۳درصد اس كارفرماي
ــرخ بااليي را از كارفرما  تأمين اجتماعي ن
ــي  ــوراي عال ــرا ش ــه چ ــرد و اينك مي گي
ــامل كارفرمايان،  تأمين اجتماعي را كه ش
ــود،ا منحل  ــران ب ــدگان و كارگ توليدكنن

كردند.
۵) برگشت چك هاي مشتريان، شايد از 
داليلش اين باشد كه قوه قضائيه، چک را 
ــرده است. البته  از حالت كيفري خارج ک
ــفاف نبودن فضاي كسب و  مهم تر از آن ش

راديو مي تواند با 
برنامه هاي مکرر و 

همه جانبه اين خواست 
را اول در مسئوالن و 

سپس در مردم ايجاد کند 
تا بانک هاي کشور که 

سرمايه هاي کشور را در 
اختيار دارند، با اصالح 
نظام هاي مالي خود در 

خدمت توليد قرار گيرند.
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كار افراد و ناآشنايي آنها با قوانين است كه 
شرايط را براي افراد سودجو مهيا مي كند.

۶) زيادبودن تعطيالت رسمي در كشور. 
ــش از ۳۵درصد ايام سال  ــه در بي بطوريک
كارگاه ها و توليدي ها متوقف مي شوند، كه 
ــرر زيادي به توليدكننده وارد مي كنند.  ض
ــات  ــرف خريد تأسيس ــه اي كه ص سرماي
ــدون استفاده  ــده است، ب ــزات ش و تجهي

مي ماند.
ــي. هرچند که  ــاي بين الملل ۷) تحريم ه
ــياري از  وجود موانع متعدد داخلي در بس
موارد از عوامل خارجي تأثيرگذارتر است. 
ــود تحريم هاي  ــر غير از اين ب چنانچه اگ
ــم از اهميت قرار  ــي در مرتبه هفت خارج
نمي گرفت و رتبه اول را به خود اختصاص 

مي داد.
ــرخ ارز و تورم؛ به طور كلي  ۸) تثبيت ن
ــادي بازار نتيجه اي جز  دخالت در روند ع
بدترشدن شرايط و برهم زدن تعادل ندارد. 
ــي اقتصادها  ــاي تجاري در تمام سيكل ه
ــل به درستي عمل  ــود دارد. اگر عوام وج
ــند و دخالت  ــد و قيمت ها واقعي باش كنن
ــود بعد از دوره  ــادي صورت نگيرد، رك زي

تورم مجددًا به رونق مبدل مي شود.
ــكل مواجه  ــل نيروي كار با مش ۹) تعدي
است. قانون اجازه جابه جايي نيروي كار را 
نمي دهد. گاهي كارفرما مي خواهد نيروي 
ــن كارگر ساده كند،  متخصص را جايگزي
بايد اجازه تعديل نيروي كار در مواقع لزوم 

به كارفرما داده شود. 
ــا قيمت پايين  ــاق. كاالهاي ب ۱۰) قاچ
ــر از كاالهاي داخلي  و اغلب كيفيت كمت
وقتي به صورت قاچاق و بي رويه وارد بازار 
ــوند، توليدكننده داخلي از توليد باز  مي ش
مي ماند و سهم بازارش را از دست مي دهد.
۱۱) واردات. واردات بي رويه و در مواقعي 
ــاف سليقه و نيازهاي  كه توليد داخلي كف
مردم را در داخل كشور مي دهد، ضربه اي 
مانند قاچاق به توليدكننده وارد مي كند و 

توليدكننده را از توليد باز مي دارد. 
ــاي بي كيفيت، اما با ظاهري  ۱۲) كااله
زيبا كه سهم كاالهاي باكيفيت را در بازار 

تصاحب مي كنند. 

در  ــادي  اقتص ــاد  فس و  ــوه  رش  (۱۳
ــب و كار كه شفافيت را از  محيط هاي كس

بين مي برد. 
۱۴) تمايل مردم به خريد کاالي خارجي. 
ــاي خارجي را با هر  ــي از مردم كااله برخ
قيمتي به كاالي داخلي ترجيح مي دهند. 
۱۵) مشكالت حمل و نقل. در واقع نظام 
ــزا  ــي بس توزيع كه بعد از نظام توليد نقش
ــه توليد ايفا مي كند بايد عملكرد  در چرخ

درستي داشته باشد. 
ــي توسط  ــذاري غيرمنطق ۱۶) قيمت گ

دولت. 
ــه از فعاالن  ــري ك ــي ديگ در نظرسنج
ــگاه  ــت و دو دست ــاره بيس ــادي درب اقتص
ــذاري انجام  ــد و سرمايه گ ــط با تولي مرتب
ــد، اسامي اين دستگاه ها از بيشترين تا  ش
كمترين نارضايتي به ترتيب ذيل مشخص 

شده است:
ــا  ب ــاط  ارتب در  ــكل  مش ــترين  بيش  -
ــام مالياتي رتبه  بانك هاي دولتي بود. نظ
دوم نارضايتي را داشت. فعاالن از تبعيض 
ــركت ها و  ــتند كه ش ــه داش ــي گل ماليات
ــد، اما در  ــا ماليات مي دهن توليدكننده ه
ــا اصناف از  ــا ي ــواردي مصرف كننده ه م

پرداخت ماليات سر باز مي زنند.
ــه سازمان تأمين  ــوم متعلق ب - رتبه س
ــارم دادسراها، كه  اجتماعي بود. رتبه چه
ــند.  ــع و دردسترس باش ــد ارزان، سري باي
ــتند كه  ــه پنجم را داش ــهرداري ها رتب ش
ــورد آنها ناراضي بودند. بعد  اصناف از برخ
ــا، اداره برق،  ــه ترتيب، كالنتري ه از آن ب
سازمان محيط زيست، بانك هاي خصوصي، 
بيمه هاي تجاري، وزارت جهاد كشاورزي، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره ثبت 
شركت ها، وزارت صنايع و معادن و گمرك 

و اتاق بازرگاني قرار گرفتند. 
ــياري از اين دستگاه ها  البته وضعيت بس
ــبي يافته  ــه گفته خود فعاالن بهبود نس ب
است، اما آنچه انتظار مي رود هنوز محقق 
ــه محيط مناسب  ــده و براي رسيدن ب نش
ــع را برطرف  ــدا بايد موان ــب و كار ابت كس
ــاط دستگاه ها با توليدكننده ها  كرد و ارتب

را بهبود بخشيد.

تنوير افكار عمومي از 
چرايي، اشباع اطالعاتي 
مردم، پركردن شكاف 
آگاهي اقتصادي ميان 
گروه ها و اليه هاي 
مختلف اجتماعي و 
مطالعه و پاسخگويي 
به پرسش ها و 
ابهام هاي آنها و نيز 
به اشتراك گذاشتن واقعي 
فرايند سياست گذاري هاي 
رسانه اي با فعاالن 
عرصه رسانه در حوزه 
اقتصاد، راهبردهاي 
عملي ارتباطي- رسانه اي 
در راستاي زدودن 
مشکالت و معضالت 
فرايندهاي بخش هاي 
مختلف اقتصادي 
محسوب مي شوند.
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در  و  ــورانه  جس ورود  از  ــه  نمون ــک  ي
ــه ملي به  ــر رسان ــد و مؤث ــال مفي عين ح
ــب و کار و  ــکالت بازار کس ــد و مش مفاس
ــکاس آن در جامعه يکي از خبرنگاران  انع
رسانه ملي در آذرماه ۱۳۹۰ و در گرماگرم 
ــرخ ارز در بازار در قالب  ــديد ن نوسانات ش
ــي با مراجعه به يک آژانس  مستند گزارش
ــت هواپيما به  ــدد بلي ــافرتي چهار ع مس
ــد و سپس با  ــه تهيه مي کن ــد ترکي مقص
ــواده، با  ــه خود و خان ــاده از گذرنام استف
ــافرتي براي چهار  مراجعه به بانک، ارز مس
ــالم انصراف کرده، با  نفر تهيه و سپس اع
ــه اي حدود ۵۵ هزار تومان براي هر  جريم
بليت، آنها را پس مي دهد. سپس با فروش 
هشت هزار دالر در بازار آزاد، مبلغي بيش 
ــون تومان در کمتر از نصف روز  از دو ميلي

درآمد کسب مي کند.
در پي پخش اين گزارش معاون اقتصادي 
ــر امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه  وزي
ــبکه بانکي کاربردي ندارد،  ارز خارج از ش
ــافري هم حواله  گفت: حتي براي ارز مس
ــت فرودگاه به  ــده و ارز بعد از گي داده ش

مسافر تحويل مي شود.
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نيز 
ــنامه اي جديد به بانک ها، سهميه  در بخش
ــافرتي- در بخش هوايي- به ازاي  ارز مس
ــر نفر را از ۲۰۰۰ به ۱۰۰۰ دالر کاهش  ه

داد.
نتيجه گيري

ــي  ــوزه زندگ ــايان توجه در ح ــه ش نكت
ــاي  ــكاف آگاهي ه ــود ش ــادي، وج اقتص
اقتصادي ميان گروه ها و اليه هاي مختلف 
ــا به  ــي آنه ــاوت دسترس ــي و تف اجتماع
ــه را بپذيريم  ــات است. اگر اين نكت اطالع
ــم كه ميزان و  ــرف ديگر قبول كني و از ط
رفتار مبتني بر همكاري و مشاركت مردم، 
ــي از آگاهي افراد است، بايد در برنامه  تابع
ــك ارتباطي راديو گام هاي جدي  استراتژي
ــي در زندگي  ــأل ارتباط ــراي پركردن خ ب

اقتصادي برداريم.
همچنين، پذيرش نقش نظارتي رسانه ها 
ــه آنها براي  ــو) و دادن فضاي نقد ب (رادي

امكان وقوف فوري به نقاط ضعف و تقويت 
ــب و  بخش هاي مختلف اقتصاد و بازار کس

کار امري الزامي به نظر مي رسد.
بي ترديد، جراحي اقتصادي، بدون اشباع 
ــاد مختلف  ــي و تجهيز رواني آح اطالعات
ــس  ــت آن را لم ــه درد و جراح ــردم ك م
ــودي آن را نيز لمس  ــد و بايد بهب مي كنن
كنند، بدون طراحي راهبردهاي ارتباطي و 
رسانه اي الزم، راه هاي مشاركت را محدود 

و در نهايت مسدود مي سازد.
بر اين اساس، اتخاذ راهبردهاي ارتباطي 
ــي و همه جانبه  ــه اي فعال، تهاجم و رسان
ــير ضرورت دارد. ازاين رو تنوير  در اين مس
ــباع اطالعاتي  افكار عمومي از چرايي، اش
ــي اقتصادي  ــكاف آگاه مردم، پركردن ش
ميان گروه ها و اليه هاي مختلف اجتماعي 
ــه پرسش ها و  ــي ب ــه و پاسخگوي و مطالع
ابهام هاي آنها و به اشتراك گذاشتن واقعي 
با  رسانه اي  ــاي  سياست گذاري ه ــد  فراين
ــوزه اقتصاد،  ــه در ح ــاالن عرصه رسان فع
ــي- رسانه اي  ــي ارتباط ــاي عمل راهبرده
ــکالت و معضالت  ــاي زدودن مش در راست
اقتصادي  مختلف  ــاي  بخش ه فرايندهاي 

محسوب مي شود.
ــد راهبرد مكمل  تالش ارتباطي مي توان
ــترساز توفيق  فعاليت هاي اقتصادي و بس
ــد و  ــر عرصه ها باش ــا در ساي مجاهدت ه
ــن رو، اهميت آن را به خوبي بايد درك  ازاي
ــردم نيز  ــدام كرد كه م ــه اي اق ــه گون و ب
مسئوليت خود را در فرايندهاي اقتصادي 
به خوبي بدانند و بستر الزم را براي انتقال 
ــاي خود فراهم  ــا، نظرها و نقده ديدگاه ه

ببينند.
ــت همچون يک عضو  ــته اس راديو توانس
ــل کند و  ــه اقتصادي عم ــي در چرخ اصل
ــارم بخش هاي توليد،  به عنوان عنصر چه
ــود اما براي آن  ــع و مصرف مطرح ش توزي
ورود به فرايندهاي اقتصادي و فعاليت هاي 
ــر در نقش هاي اطالع رساني و نظارتي  مؤث
براي ارائه الگوي زندگي اقتصادي مطلوب 

بايد طراحي هاي دقيق تري صورت گيرد.
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