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 مقدمه

سو يسال ۹۸سال  شم ینامگذار «دیرونق تول»سال  یمقام معظم رهبر یکه از  شه راه و چ شور  کیانداز و نق ساله ک

گذاری از نظم مهندسي دقیقي برخوردار است. شویم که فرایند نامهای اخیر، متوجه ميبا توجه به شعار سالشد.  میترس

ی داخلي هاچنان در اولویت اسات و رساانه ملي باید ساال رونق تولید، پی  نیاز  ماایت از کایی ایراني و خرید کای

 ا  در امتداد هاان مسیر ماایت از کایی ایراني باشد.سازیها، تبلیغات و فرهنگبرنامه

 توانند با اساتااده ازها هساتند که ميای ماکن نیسات. این رساانهرونق تولید کایهای داخلي بدون فعالیت مثار رساانه

سانهکارکردهای اطالع  صاد ملي به مرکت درآیند. ر سرگرمي خود برای به مرکت درآوردن چرخ اقت ساني، آموز  و  ها ر

 ةباید به کاک تولیدکننده و مصااارن کنننده داخلي بیایند و برمساااه وایاه واتي خود به ينوان یک میانلي و ملق

 د.واسطي يال کنند که کایی وطني را به مصرن کننده داخلي و متي خارجي برسانن

ای نیساات. برای رونق شااود، کار سااادهمرامل اقناع مخاطه و پذیر  مصاارن کایی داخلي که به رونق تولید منلر مي

های متعددی بردارند. تغییر نگر  و باور مردم به کایهای داخلي فرایندی است که به صورت های ما باید گامتولید رسانه

ها و قابلیت کایی ایراني برای مصااارن کنندگان ایراني گام ولید و ویژگيگیرد. آگاهي از تاتااقي و ناگهاني شاااکل ناي

ست. در خیلي از مواقع مردم از وجود برخي کایهایي ایراني و قابل رقابت بودن آنها با کایهای خارجي اطاليات  ابتدایي ا

اني باید به صااورت مداکثری مورد ها برای معرفي انواع و اقسااام کایهای ایرکافي ندارند، کارکرد اطالع رساااني رسااانه

سانه ساني ر ستااده قرار گیرد. ارفیت اطالع ر سانها ساخت ایران با وجود تعداد زیاد ر صوتيها برای انواع تولیدات  ، های 

 مکتوب و ملازی در داخل کشور ارفیت کاي نیست.

سانه ه ایلاد کنند. این مرملدر او و يالقه به کایی وطني را  انگیزه مخاطه ایراني، ها باید بتوانند برای اقناعدر گام دوم ر

سانه صای ارافت و هنرمندیاز کار ر سانهطلبدمي يهای خا سرگرمي . تولید پیام ر شي و  ستااده از ارفیت آموز ای و ا

سانه ست که این مهمر ستقیم به مخاطه هدن کار پیچیده اما تاثیرگذاری ا ستقیم و غیرم سال پیام م از به نی ای برای ار

رد گیها را دارد. بیان چرایي و چگونگي تولید یک کایی ایراني در این مرمله صورت ميمشارکت قوی  و هااهنگ رسانه

نشااان دهد و اهایت کار و کارگر ایراني را  خارجيی کایهای داخلي را نساابت به کایی هاو مزیت هاتواند قابلیتکه مي

 بازناایي کند.

ها را مطالبه کند و از طرن دیگر قدرت افکار ياومي را در مصرن یک صدای یدکننده کای افزای  قابلیترسانه باید از تول

های ای هاراه اساات. کانینکایی ایراني برای رونق تولید طله کند. مرمله سااوم اقناع مخاطه با جریان سااازی رسااانه

های مرجع جامعه را برای جریان سازی در ها باید گروهرسانهای برای مصرن کایی ایراني باید شکل بگیرد. متعدد رسانه

سانه صحنه بیاورد و موج ر صرن کایی ایراني به  صوص م سانه ها و »هادی، -)البرزی در جامعه ایلاد کند.را ای رونق تولید خ ر

 ، بازیابي از سایت خبرگزاری صدا و سیاا(21/1/1398، «رونق تولید

 و شاارفتیهاراه با پ يزندگ ،ييلا یهادهیپد نیتوانند با اسااتااده از آخريم دیما یان ابزارها به ينورسااانهاز آنلا که 

 نیتراز مهم يکیاز اوقات فراغت مردم، به  یابا تحت پوشااا  قرار دادن بخ  ياده ،را برایاان به ارمغان آورند تیموفق

سا سانه نیبه هااند. شده لیتبد يغیابزار تبل نیو اثرگذارتر يآگاه  یافزا لیو سان ا،هخاطر، از رهگذر ر  یها رفتارهاان

ساس الگوها سامان م یخود را بر ا سانه  سانهيبرگرفته از ر شند و لذا ر ش يبا آگاه هابخ ستااده ا تیاها نیو تب يبخ ز ا

صح لادیو با ا يداخل داتیتول صرن مردم و نهاد حیفرهنگ  شعار  نهیم سطح جامعه، در تحقق  تولید رونق کردن آن در 

 دارند. یيسهم بسزا يداخل داتیاز تول ادهمردم به استا هیو ترغ ملي
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  نسبت به شعار سالباور مردم  تیدر تقو یجمع یهانقش رسانه

سانه سانه مل ژهیبو يجاع یهار شبکه ير ساختیز نیو تحقق ا نیدر تام ،ياجتااي یهاو در گام بعد  که  يروان -يوهن ر

 ينق  مهاکند؛ يم اایا یاقتصاد یياستقالل و خودکاارونق تولید و در نتیله جهت  یدر بسترساز يشک، نق  مهايب

 دارند. 

 عبارتند از:  باور مردمدر تقویت   هاهای رسانهنقش

 یفرهنگ ساز .1

 هاتیها و وهناصالح نگر  .2

 یاز جاله استقالل اقتصاد ياستقالل طلب هیومر تیتقو .3

 يو جاع یفرد یخودباور تیتقو .4

 استانداردها تیبه ريا يکنندگان داخلدیتول هیرغت .5

 يداخل داتیتول تیایو ک دکنندگانیايتااد مصرن کنندگان به تول تیتقو .6

 يرانیا یو مصرن کای دیخر یبرا زهیانگ تیقوت .7

 هدن نیکشورها در تحقق ا ریاتخاو شده سا یهااستیو س لکرددرخصوص تلربه، يا ياطالع رسان .8

 کارشناسان یهادگاهیو د ييلا یهاافتهیاز  یریگبا بهره ریمس نیو انعکاس ملزومات و موانع موجود در ا یيشناسا .9

 ریاخ یهادر سال ربوطم یمسئوین و نهادها یها و يالکردهااستینقد کارشناسانه س .10

  یو کارگزاران اقتصاد ننق  واسط در انتقال تقاضاها و مطالبات متقابل مردم، مسئوی یاایا .11

 ناهاسو يفرهنگ یهاهیبا يادات و رو يلیمبارزه تدر .12

به  يرانیا یمصااارن کایو  رونق تولیدات داخلي يعنیخواساااته  نیا لیمردم و تبد انیدر م يومدت و هادل لادیا .13

 يمل ریخدشه ناپذ یو استراتژ لهگاتاان غا

 یوجدان کار  یو افزا یبه کار و تال  اقتصاد يقداست بخش .14

 داتیکایها و تول يایک یو ارتقا یکارآمد  یدر افزا میمسااتق ری)که غ در جامعه ينشاااط و شاااداب تیو تقو لادیا .15

 موثر خواهد بود(  يداخل

مل تول ژهیبو ياخالق یهاارز  تیتقو .16 به افزاي)که م دیدر يوا ند  ها، جله ايتااد اتیق تیمقبول ت،یایک  یتوا

 مصرن کننده و... کاک کند(

اسران و  ،يمصرن زدگ ،یکم کار ،يرانت خواه ،یزی)مثل قانون گر ي در کسه و کار و تولیداخالق انحرافات حیتقب .17

 یبر کایها يمحصاااویت خارج حیطلبانه، ترج ادهیز یيساااودجو سااات،یز طیمح هیامکانات، تخر لیو م فیم ر،یتبذ

سااوا اسااتااده از جهل مصاارن  ،يخارج یبا برندها تیایبا ک يداخل یيرضااه کای ت،یایکيب یيرضااه کایها ،يداخل

 کنندگان، غل و غ  در معامالت و...( 

در آغاز سااال نو  یمقام معظم رهبر يدر تحقق آرمان ايالن یساات که نق  محورهارسااانه از اقدامات يبخشااموارد بای 

 با تغییر(الدین، ، از پایگاه اطالع رساني سیدمسین شرن27/3/1398الدین، بازیابي در تاریخ )شرندارند.  يشاس

ها در ماایت از تولید ملي که موجه رونق تولید ؛ روزنامه نگار و کارشناس خبر درخصوص نق  رسانهبازگشا درضایما

مختلف از جاله  یهادر موزه یاکننده نیینق  تع، قدرتاند و اثرگذار یها به منزله ابزاررسااانهشااود معتقد اساات: مي

 یهاوهیها و شاارو  نییها را در تبرسااانه یپا رد مشااابه دارند. یهانهیزم گریاقتصاااد و د اساات،یآموز ، فرهنگ، ساا

توان با مرور در يمحصااویت را م دکنندگانیمد نظر کارخانلات و تول اسااتیساا يبرندگ  یو پ یو اثرگذار یاقتصاااد
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: دیگوياساات که م يهاان مثال معروف یایگو نیبه وضااوح مشاااهده کرد و ا ایمطرح دن یاز برندها یاریبساا خچهیتار

 "درباره چه فکر کنند... ندیاما قادرند به مردم بگو شندیندیکنند که مردم چطور ب نییتوانند تعينا اهرسانه"

 ریپاگ و دست و ياز معضالت اصلیکي است چرا که  تیمائز اها اریبس نیب نیو افشاگر در ا يقیتحق یروزنامه نگار نق 

جامع و به روز  نیو نبود قوان يداخل داتیمشااابه تول يقاچاق محصااویت خارج یهاانیوجود شاار يرانیا دکنندگانیتول

 یادیز ينیرزمیز یخصوص صورت نگرفته و هنوز باندها نیدر ا يبخش تیاست که متاساانه تاکنون اقدامات رضا يجهان

 عیصنا ینابود اتیبه ق ينه چندان مرغوب خارج یانواع کایها نهیو قاچاق در زم تیوجود دارند که کااکان مشغول فعال

 هستند. يداخل

 تیریها در مدانتشار اخبار مانع از رشد و ناو مرکت جامعه بر اساس يالکرد رسانه یایچون فوب يمال مبامث نیها در

 يبازخواه و با يرانیا یها و انتظارات يامه مردم در خصااوص کایهادگاهیضااان طرح د يسااتیشااود و بايم يافکار ياوم

موضااوع  نیپرداخت به ا یها براآماد جامعه قرار داد؛ البته رسااانه اریيالکرد مسااووین، اقدامات آنان را گزار  و در اخت

ن و ضا نییياوم مردم تب نیموضوع را در ب نیداشته باشند تا بر اساس آن، ا ياطاليات کامل و جامع دیمهم با یراهبرد

 کنند. یگرمطالبه زیاز مسووین ن ،یفرهنگساز

سانه سه اطاليات یزم م نیها هاچنر صوص ماايبا ک سووین در خ شترک مردم و م تولید از  تیتوانند موجه فهم م

 کنند. یاری یيبه خودکاا دنیشده و جامعه را در رس ایراني

سان يرانیا یاز کای تیماا قیدق نییتب صد اخبار آن، اطالع ر ش يو آگاه يو ر شاندن نخبگان در ا يبخ صه ک  نیو به ير

صه، پره شايه زیير شنگر ،یخودباور تیتقو ،یيگراتلال از ا شو ،يدر افکار ياوم یرو صرن کایها هیو ترغ قیت  یبه م

شور از جاله اقدامات یبرا يگذاران خارج هیسرما غیو تبل یساز نهیو زم يداخل ضور در ک سانه يم ست که ر ها ايم از ا

 انلام دهند. نهیزم نیتوانند در ا يم یو نوشتار یداریشن ،یدارید

ن کشور هاچو یدر امر مشکالت اقتصاد یتواند به منزله باطل السحر يها ميالکرد مناسه و مطلوب رسانه نیبر ا يالوه

بازگشا، ) شود. يآن هاراه میاست؛ اگر با ضاا يامر شدن نیشود و ا يتلق يابیمحصویت، قاچاق و بازار تیایکيب داتیتول

 یین(، بازیابي از سایت ایران آن10/1/1397

سواد رسانه صیری قائم مقام انلان  سال رونق تولید معتقد ای ایران درخصوص وایاه رسانهاما معصومه ن ها درخصوص 

 قیتزر ةنیخصوصاً در زممتحقق اهدان کشور  یکارآمد در راستا یو بازو ياصل یهااز ضلع يکیها به ينوان رسانهاست؛ 

 انکار دارند. رقابلیو غ لیبد يب ينقش دیرونق تول لهیو در نت ياقتصاد مل ةرونق چرخ یبه جامعه برا دیام

 ،به سااات گزار  دسااتاوردها و اقدامات مثبتبیني و امید به افکار ياومي و تارکز توانند با تزریق خو ها ميرسااانه

 قی. کشور به شدت به تزردهند رییکشور تغ يتوسعه و آبادان یت برابه سات مرک يمل یدیاز نا ام مسیر افکار ياومي را

صه زهیورود با انگ یبرا دیام صاد یهابه ير سانه یازیدارد، ن ازین يو يلا یاقت سام مختلف با تولکه ر ود، خ داتیها در اق

 منلر به تحقق آن خواهند شد.

: اندفرموده 1397 اساند ۶ خیاستان کرمان در تار یکنگره بزرگداشت شهدا اندرکاراندست داریددر  یمعظم رهبر مقام

« است. دانیها از ورود در مو ترساندن آن رانیکردن ملت ا دیو ناام نیاندوهگ»از جنگ نرم،  رانیتال  و هدن دشانان ا

ساس رونق تول نیبر ا سبت يمل دیام  یبا افزا دیا صورت یجد ين جهت  زهیشود، انگ تیتقو ندهیبه آ دیکه ام يدارد. در 

 .افتیخواهد   یافزا زیرونق ن

 ،زیجلوه دادن مشکالت کشور هستند که متعاقه آن ن درو اغراق  یيموجود، دشانان درصدد بزرگ ناا یانبرد رسانه در

ست؛ بنابرا يمل یدیهدن ناام سانه نیا سئول یهار شور م س فرامو  کرد که م دیفراتر از گذشته بريهده دارند. نبا يتیک
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 نیبر ضرورت ا دیتاک ۹۸سال  ینامگذار توسعه کشور خواهد شد. یبرا یجد یهامنلر به برداشتن گام یدواریو ام دیام

 (1/1/1398بازیابي از سایت صامه نیوز، نصیری، )کشور است.  یمهم برا

 رونق تولیدوظایف اساسی رسانه ملی در تقویت شعار 

ستگ یيو رها یيضرورت خوداتکا صه ياز واب ستقالل  هیروم کندایلاب ميها در هاه ير شودا  ،و خودباوری مردم تقویت 

د. ضربه بزنن رانیبه ملت اخواهند مي ،یاقتصاد میمردم در قاله تحر یخودباور هیروم با ماله بهدشانان  ،از سوی دیگر

 بر کشور، و بند گانهیب یاز سلطه اقتصاد یریجلوگ ،ياز اصل سوم قانون اساس 8، در بند برای مقابله با این هدن دشانان

رساند ب یيکند و کشور را به مرمله خودکاا نیرا تأم يياوم یازهایکه ن يو صنعت يدام ،یکشاورز داتیتول  ی، بر افزا9

 شده است. یجد دیبرهاند، تأک يو از وابستگ

سانه مل اهیوا ،يطیشرا نیچن در ص یکند که با هنرمنديم لابیا ير شعار محور تیماا یبرا ،يدر هر قالب يخا  یاز 

 کشور است، بکوشند.  یيرهبر انقالب که ضامن بقا و ماظ استقالل و خودکاا

 شود: ياشاره م يرسانه مل فیاز واا يبه برخ ،مطله زیردر 

 وظایف اساسی رسانه ملی در تقویت شعار رونق تولید

 
 

اساات که گل ساارساابد آنها،  یریتصااو یهارسااانه غ،یتبل نهیرو  ماکن در زم نیبهتر يو مت نیترجیاز را يکیامروزه 

 نیهترآن را به ب یایو مزا يمعرف ننده،یها بونیلیشکل ماکن، به م نیاست که محصویت را در آن وامد به بهتر ونیزیتلو

 کند.يوجه ماکن، به مخاطه منتقل م

سال سال  ام ست، وا رونق تولید مليکه  سانه مل اهیا ست که به فرهنگ  ،يو نق  ر ساز آن ا سانه فرهنگ  به ينوان ر

 ال،یسااار لم،یدر قاله ف یيهابا سااااخت برنامه در زمینة کایی داخلي را يمنا غاتیتوجه کند و تبل يداخل یکای دیخر

 لادیا امر سبه نیه اکند ک قیتشو يداخل داتیتول دیو گات وگو از وهن مردم پاک سازد و آنها را به خر شنیایان پ،یکل

 ساخت داخل یزم است: یکای يهنگام معرف نیشود. هاچنيم ينیکارآفررونق تولید داخلي و 

 وظایف رسانه ملی در هنگام معرفی کاالی ایرانی
 

.

.از مدیران و مسئوالن نظام، حمایت از تولید ملی را مطالبه کند

.

.فرهنگ عمومی مردم را در استفاده از اجناس داخلی گسترش دهد

.

.از تولیدکنندگان، کاالی با کیفیت و استاندارد طلب کند
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 دیگر وظایف رسانه ملی درخصوص رونق تولید عبارتند از:
 

 
 

 (با تغییر -بازیابي از سایت راسخون، 3/10/1391)محادی متکازیني،  

 در سال رونق تولید یرسانه مل مطالبات

 دکنندگانی( از تولالف

با  يیبهتر، کایها یکای دیتول یبرا شااتریب یگذاران، با افزودن بر تال  و هات خود و با نوآورهیو ساارما دکنندگانیتول

ندان بای تاام شده کای چ اتیبکوشند تا ق یوربهره  یو افزا يمنطق یهایيکنند و با انواع صرفه جو دیبهتر تول تیایک

  برود. يواردات یکای به سراغ کایها يارزان ایبهتر  تیایک لینرود که مصرن کننده ناچار شود به دل

از جلوه های بصری . 1

و موسييی ی  مناسييب 

.استفاده کند

ا عالیم استاندارد یي. 2

نة هر عالمتی را که نشا

ه مرغوبیت کاالست، بي

.تصویر بکشد

بيييه کيييارکرد و . 3

شایسييت ی  ن کيياال

.پرداخته شود

ی ای با کاالم ایسه. 4

مشابه خارجی داشيته

باشد و امتیازهای  ن

را به مخاطب منت ي  

.کند

یغاتحمایت معنوی از کاالی ایرانی در هن ام تبل. 1

تبدی  تولید به فرهنگ. 2

فرهنگ سازی در استفاده از محصوالت داخلی. 3

معرفی مخترعان و مبتکران. 4

یتشویق استفاده کنندگان محصوالت داخل. 5

تولید فیلم و سریال در اهمیت دادن بيه رونيق. 6

تولید؛

استفاده از کاالی داخليی در حيحنه  رایيی و . 7

طراحی دکور مناسب

پخش پیام های بازرگانی در همه شيبکه هيا در. 8

.حمایت از تولید ملی
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 عبارت است از: کاالی داخلی مطالبات رسانه ملی از تولیدکنندگان

 یخارج یهارقابت با نمونه یروز، برا یمطابق با استانداردها ،یدیمحصوالت تول تیفیک ی. ارتقا1

 یو دانشگاه یراه ارتباط مداوم با مراکز علم ی ازدیتول یهاموجود در بنگاه یبهبود فن آور ی. تالش برا2

 روز مصرف کنندگان یازهایمتناسب با ن یمحصوالت دی. تول3

 خدمات پس از فروش. هی. ارا4

 مصرف کنندگاناز  (ب

شه  ران،یبزرگ ا ملت سربلندايالقههای ستقالل و  صه هنیم ی  را به ا صحنهخود، در هاه ير سانده رها به اثبات ها و 

ست. بنابراین رسانه ملي با فرهنگ سازی و تشویق مردم به خرید و مصرن   قیشورا ت دکنندگانیتول ،يمحصویت داخلا

 .ندیناا دیمناسه تول اتیو ق تیایبا ک یکند تا کایيم

 عبارتند از: در خصوص رونق تولید کنندگانمطالبات رسانه ملی از مصرف 

 یدر صورت مشابه بودن با نمونه خارج یرانیا یکاالها دی. خر1

 یمولّد اقتصاد یهاتیبه سمت فعال خود یهاهی. سوق دادن سرما2

 یدر رفتار اقتصاد یفرهنگ غرب زدگ ریی. تغ3

 دولت یاقتصاد یاصالح یبا برنامه ها ی. همراه4
 (با تغییر -بازیابي از سایت راسخون، 3/10/1391)محادی متکازیني، 

  یاقناع افکار عموم نهیها در زمرسانهراهبرد 

سانه سانه مل ژهیبو یجمع هایر ستفاده نکردن کاالها یبرا یاقناع افکار عموم نهزمی در یر ضروریغ یا  یر

 گیرند:راهبردهای زیر را در پیش توانند یم یخارج

ــرف کاالها حیدر ترج ییواگرا جادیا  ــرور و باالخک کاالها ریغ یاالهاک ژهیبو یخارج یو مص  یدارا یض

 تیفیبا ک یرانیمشابه ا

 یخارج یبه محصوالت و برندها دینگرش مثبت و اعتماد زا فیتضع 

 نفعان آشکار و پنهان یو ذ ییایماف اناتیجر یافشا 

 ییاعتنایو ب یخارج یکاالها هیرویاز مصرف ب یشده ناش لیمضرات تحمها و نهیتوجه دادن به انبوه هز 

 یمل داتیبه تول

 یداخل یکاالها یحیاز مصرف ترج یمثبت فراوان ناش یامدهایتوجه دادن به آثار و پ متقابالً 

 )مثل هند( یتعامل با محصوالت واردات ةکشورها و جوامع در نحو یخردمندانه برخ یهااستیس جیترو 

 یخارج یکاالها میمستقریو غ میمستق غیاز تبل دیاک زیپره 

 الهایها و سرلمیدر ضمن ف ژهیداخل بو دیکاالها و اقالم تول یو عمل یزبان غیتبل 

 و...  یمل داتیتول چهرهبه  چهرهو  یعموم غاتیتبل نهیزم کردنفراهم  

 الدین، با تغییر(، از پایگاه اطالع رساني سیدمسین شرن27/3/1398، بازیابي در تاریخ الدین)شرن
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  یداخل یکاالها غیتبل های مخاطب محوری درظرافت

در  یهانهیگز د،یها، قدرت خرانگاره حات،یترج ق،یسال ازها،یبه ن دیه کایها و خدمات باضموفق در ير يغینظام تبل کی

شرا سترس و  شتر يطیمح طید صرن کننده و م شتر یم ضا یمدار یتوجه کند. م شتر تیو تال  در جهت جله ر  ،یم

ضهدیتول یهم برا دیبا ستا یو خدمات و هم برا هاکنندگان کایکنندگان و ير ست در را سانه که بنا  زاررونق با یارباب ر

ل يوام دیولع شد مرص و گاهيد. شو لیتبد یاستراتژ کیيال کنند؛ به  اقدام و انیمشتر یازهایدرست ن یآنها و ارضا

 گر،ید یاز ساااو تیایباک یو يرضاااه کایها دیمختلف در تول یهاتیساااو، محدود کیاز  یناعان اقتصااااد یبازار و و

بايث مذن  در ملاوع؛ دیگر سااوو مورد انتظار، از  تیایبا ک یبه کای يابیدساات یبرا انیمتعدد مشااتر یهاتیمحدود

شتر سنل یم ست. تول يمعادیت ارتباطو  ياز چرخه ايتبار  ازین و یجد هیفقدان رق لیبه دل غالباً يرانیکننده ادیشده ا

 يانارز  و ايتبار چند یمشتر تیرضا و حیترج قه،یسل از،یخواست، ن یبرا یًمعاو ،یمشتر ریناپذ انیشونده و پا دیتلد

ندارد.  هیوجه در جهان امروز توج چیکه به ه يتیوضااع ساات؛یخود قائل ن يروان شااناخت و و یدر محاساابات اقتصاااد
 الدین، با تغییر(، از پایگاه اطالع رساني سیدمسین شرن27/3/1398الدین، بازیابي در تاریخ )شرن

 یارسانه یهااستیس یاثربخشای مکمل فرارسانهاقدامات 

 غیتبل ،يمل تیبه هو يداخل یدادن مصرن کای وندیپ توانند دريم يرسانه مل ژهیبو يجاع یهاکه رسانه ستین یدیترد

ساز دیتول یطرن کایهايب ضا صرف يدر گاتاان فرهنگ يرانیا یکای حیترج یبرا یداخل، ف صرن م هیغاله، ترغ يو م

 ،تیایبا ک یبه انتخاب کایها طبانمخا تیهدا ،يخارج یتلار غاتیتبل یسااااز يخنث ،يرانیا یکای دیکنندگان به خر

ستانداردها یدیکایها و خدمات تول تیایک یهاشاخص سا ،يجهان یبا ا ستهو ب یيشنا  نیدر ا يموانع فرهنگ یسازرج

 دهند. انلام یو موثر دیو... اقدامات ما خصوص

ستا یااقدامات رسانه البته  یایو مصرن ک دیبه خر يرانیکننده ا مصرن هیو ترغ قیو تشو غیتبل ،یفرهنگ ساز یدر را

شرط یزم موفق ،يداخل شرط کاف نیدر ا تیتنها  ست نه  صه ا ست يير ضح ا صورت يرانیا یکایکه . وا که در مقام  يدر 

 خدمات پس از فرو  ،يگارانت ات،یدوام، تنوع، ق ت،یایک ثیاز م یترفیضع تیخود موقع يخارج یهابا مشابه سهیمقا

ضا شتر تیو در کل، جله ر شد، اقدامات و تبل یم شته با سانه غاتیدا سو، نه تنها موثر ن یار ست  ستیناها که ماکن ا

 تیایکيکننده ب دیبه تول يغیتبل يدهخدمات قیخود از طر يمال یازهاین نیتام یکارانه و اغواگرانه و در راساااتا هیفر

 .رشودیمقوق مخاطه و مصرن کننده تاس عییو تض يداخل

 و یارسانه یهااستیس يمکال کار رسانه باشد و اثربخش که ضروری است یگرید ایفرارسانهاقدامات انلام  رو، نیا از

 يبارتند از:  یااقدامات فرارسانه نیدهد، اهم ا  یآن را افزا يغیاقدامات تبل

 دیمختلف مرتبط با امرتول یهاموزه فیمربوط به واا نیها و قواناستیساختارها، س اصالح 

 کشور یو اقتصاد یدیمختلف تول یهادر بخ  ازیمورد ن یهاها و دستورالعالنامه نییآ ن،یوضع قوان 

  یدیتول -یادار یدر ساختارها یمواز یهابخ  هیو ترک قیو تلا یزائد ادار یهامذن بخ 

 مصرن زانیواردات، صادرات، قاچاق کای، م د،یبانک اطاليات مربوط به تول لادیا 

 جامع در موزه واردات استیس نیتدو 

 یساختار یمهار فسادها 

 يفاقد مشابه داخل اب،یکا ،یواردات به اقالم ضرور کردنمحدود 

 آنها يو به روزرسان دیو خطوط تول زاتیتله یو بازساز ینوساز 

 یدیتول یهانظارت بر يالکرد بخ  برایکارآمد  ينظارت یساختارها تیو تقو لادیا 
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 یاقتصاد یهادولت در موزه یگریکاه  نق  تصد 

 به قاچاق کای و ارز( يابیسوق یبرا نهی)و کاه  زم کشوردر  اصالح نظام کسه و کار 

 و بازار دیدر يرصه تول یانحصار تیعموق یدارا یتازانه نهادها و ارگانها کی تیاز فعال یریجلوگ 

 دیدر بخ  تول یگذارهیبه سرما يداران بخ  خصوصهیسرما قیو تشو هیترغ 

 در داخل  یگذارهیخارج از کشور به سرما انیرانیا قیتشو 

 يخارج یگذارهیسرما ییزم برا تیامن لادیا 

 يرقانونیو غ سوداگرانه یهاتیها به فعالهیامکانات و سرما تیهدا ریمانع در مس لادیا 

 تاام شده کایها اتیبا هدن کاه  ق دیبر تول اتیمال لیتعد 

 مختلف یاز ملار يخارج یآشکار و پنهان واردات کایها یهامبارزه قاطع با قاچاق کای و شبکه 

 يداخل داتیو فرو  مازاد تول يابیبازار یبرا ژهیبو یاقتصاد ينلااسید تیتقو 

 در بازار ارز يثبات نسب لادیدر جهت ا ياقدامات مقتض 

 اقالم يبرخ دیتول یبرا ازیمورد ن هیمواد اول یواردات برا نهیکاه  هز 

 يمحصویت فصل يمازاد برخ یساز رهیوخ یامکان برا لادیا 

 یو اقتصاد یدیتول یهادر بخ  تییزم به فعال طیواجد شرا یهاورود افراد و سازمان یملار لیتسه 

 مردم يمصرف یازهاین یبندطبقهو  یيشناسا 

 يداخل داتیتول تیایک یهاه جانبه جهت ارتقا یزیربرنامه 

 اقشار مختلف یبرا يایمتنوع با استاندارد ک یکایها دیتول 

   دیتول یهانهیهزکاه 

 يداخل دکنندگانیتول انیرقابت سالم م یبرا نهیزم لادیا 

 کننده نقاطع از مقوق مصر تیماا 

 يداخل داتیياوم به تول نهیرامت و کم هز يابیجهت دست عیاصالح شبکه توز 

 يدر محصویت داخل ينظام گارانت تیاصالح و تقو 

 دیلف تولمخت یهارامت به خدمات پس از فرو  در يرصه يدسترس 

 یگذاراتیق ندیها و نظارت بر فرااتیق لیتعد 

 از پایگاه اطالع رسااااني 27/3/1398الدین، بازیابي در تاریخ )شااارن .يداخل یکای نندگانو مصااارن ک دارانیبه خر ازیامت یايطا ،

 الدین، با تغییر(سیدمسین شرن

 

 رشیو پژوه  خبری موجود است.آدر منابع 


