
سرسخن
  توان گفت،طوري كه ميترين اركان امنيت ملي است، بهامنيت اقتصادي يكي از اصلي 

  توان از امنيت ملي سخني به ميان آورد. اين ركن از بدون برقراري امنيت اقتصادي در كشور، نمي           
ملي عالوه بر متغيرهاي اقتصادي، تحت تأثير متغيرهاي ديگري، از جمله متغيرهاي سياسي، اجتماعي، امنيت             

بررسي قرار داد، زيرا تنش در هر كدام از اين متغيرها،  توان اين ركن را موردنمي فرهنگي و... است كه بدون لحاظ آنها
ها و رو، رصد و پايش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاينتبع آن، امنيت ملي را تحت تأثير قرار ميامنيت اقتصادي و به

با توجه به رسالت خود  پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبيررود. هاي پژوهش در حوزه اقتصاد و امنيت به شمار مياولويت
هاي كارشناسي در حوزه مطالعات امنيت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه به بر ارايه گزارشمبني

  شود:اهميت امنيت اقتصادي، در اين شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحليل موارد زير بررسي مي

  راهبردها -الف
رغم هاي فرهنگي و سياسي نزديكي با كشورمان دارد. عليعنوان يكي از همسايگان شرقي ايران، قرابتپاكستان به

هاي اقتصادي در سطح كمتر از حد انتظار بوده است. با توجه به اهميت وجود نقاط مشترك بين دو كشور، همكاري
هاي قاي امنيت اقتصادي كشور بر پايه فرصتسياسي و امنيتي پاكستان براي كشورمان، در مقاله نخست، راهبردهاي ارت

  همكاري با پاكستان بحث و بررسي شده است.
سبد انرژي مصرفي در كشورمان برخالف تجارب جهاني، از تنوع پاييني برخوردار است. اين ويژگي موجب شده 

امنيت انرژي و امنيت  پذيري اقتصادي كشور از مصرف انرژي در كشور باال باشد. در راستاي حفظ و تقويتاست آسيب
عنوان يك راهبرد اساسي مورد توجه قرار گيرد. در مقاله دوم، اقتصادي كشور، ضروري است متنوع سازي سبد انرژي به

  هاي خورشيدي، بحث و بررسي شده است.راهبردهاي متنوع سازي سبد انرژي كشور بر اساس توسعه نيروگاه

  هشدارها -ب
شدت تحت آيد. بر اين اساس، نوسانات نرخ ارز بخش توليد را بهشمار ميليدي در بخش توليد بههاي كنرخ ارز از جمله مولفه
ثباتي نرخ كند. با توجه به تهديدات بالقوه امنيت اقتصادي كشور از كانال بيجدي به اين بخش وارد ميتاثير قرار داده و آسيب

  ز بر بخش توليد بحث و بررسي شده است. ثباتي نرخ ارارز، در مقاله نخست اين بخش، تاثيرات بي
كنند است. دشمنان كشور تالش مي هاي مالي و پولي نيز سرايت كردهرفتار دشمنان كشور در حوزه اقتصادي به زيربخش

پذير هاي آسيبترين حوزهپذيري امنيت اقتصادي كشور استفاده نمايند. يكي از مهماز ابزارهاي مختلف براي افزايش آسيب
هايي از جنگ اقتصادي دشمنان در حوزه ارزي و تسويه تجاري قابل هاي تجاري است. نشانهتصاد ملي، حوزه ارزي و تسويهاق



هاي جنگ اقتصادي در اين آيد. در مقاله دوم، نشانهمشاهده است كه تهديد بالقوه براي امنيت اقتصادي كشور به شمار مي
  حوزه بحث و بررسي شده است.

  هاتحليل -ج
هاي اخير آيد. در دهههاي كليدي براي حفظ و تقويت امنيت اقتصادي كشور به شمار ميامنيت غذايي از جمله مولفه

اند در راستاي تهديد امنيت غذايي برخي كشورها، از اگروترورسيم استفاده نمايند. با توجه كشورهاي مختلف تالش كرده
مقاله اول اين بخش، اگروتروريسم و اخالل در امنيت غذايي كشور تحليل  به اهميت اين موضوع براي كشورمان، در

  شده است. 
گذاري قابل مبادله براي هاي سرمايههاي دولتي، از صندوقدر سال جاري، دولت را راستاي واگذاري سهام شركت

آيد، در اقتصاد كشور به شمار مياولين بار در بازار سرمايه كشور استفاده كرده است. هر چند تجربه جديدي در اين حوزه 
گذاري قابل مبادله براي واگذاري سهام، نيازمند شناخت دقيق ابعاد مختلف هاي سرمايهاما استفاده از ظرفيت صندوق

  ها، تحليل شده است. آن است. در مقاله دوم، واگذاري سهام دولتي از طريق اين صندوق
برداري از آيد. بهرهدي براي تسهيل در صادرات نفت كشور به شمار ميهاي كليجاسك از جمله پروژه -خط لوله گوره
تواند نقش مهمي در امنيت عرضه انرژي كشور داشته باشد. با هاي صادرات نفت را كاهش داده و مياين پروژه ريسك

  ك تحليل شده است.جاس -توجه به اهميت اين پروژه براي كشور، در مقاله پاياني اين بخش، ابعاد مختلف خط لوله گوره
اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار ساير اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشتهالزم به ذكر است ماهنامه امنيت 

هاي ارايه شده در افزايش اثرگذاري دهد. اميد است مقالهمتغيرها، امنيت اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقع شوند.سياست
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