
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 اقتصاد مقاومتی و مقابله با خروج ارز از كشور

 ميرعلی پنج

مهمترين مسئله ي حال حاضر جمهوري اسالمي ايران ، دست و پنجه نرم كردن با موضوع مهم و خاص خارج شدن ارز 

اگر به طور جامع و . اين مشكل معموال در كشورهاي رو به رشد و در حال توسعه مشاهده مي شود . از كشور مي باشد 

اما اگر اين . م كه ديگران نيز رسيده بودند ، يعني بي نتيجه بودن كلي به اين مقوله نگاه كنيم به همان نتيجه اي ميرسي

به طور مگال اگر . موضوع را از ديدگاه و منظر تخصصي و خاص مورد بحث قرار دهيم قطعا به نتايج بهتري خواهيم رسيد 

ل سفر كنند ، ارز در سعي شود ارز داخل كشور در داخل كشور مصرف شود و يا اينكه مسافراني از خارج از كشور به داخ

حال براي بررسي اين موضوع به صورت خاص بايد بررسي شود كه چه نقاطي پتانسيل . داخل كشور باقي خواهد ماند 

تبديل شدن به يك منطقه توريستي و گردشگري را دارا هستند ، به طوري كه مسافراني از خارج كشور را نيز به سوي 

ئله پيش رو ، بحث تبليغات گسترده و سود آور خواهد بود كه براي اين منظور اولين و مهمترين مس. خود جلب كنند 

نياز به يك تيم حرفه اي و كامال با تجربه از مديران تبليغات نوين مي باشد كه اين تيم بايد با نظارت كامل مشغول 

اما در اين . ندارند ، بشود  طراحي و ساخت تبليغات برون مرزي و اطالع رساني در مناطقي كه با فرهنگ ايران آشنايي

ميان قطعا مسايل بسيار زياد ديگري وجود دارد اما فقط به عنوان يكي از مسايلي كه مي تواند به صورت جزيي و 

 .تخصصي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد ، به عنوان نمونه ذكر شد 
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