
سرسخن
توان گفت،طوری که میترین ارکان امنیت ملی است، بهامنیت اقتصادی یکی از اصلی

توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی         

ملی عالوه بر متغیرهای اقتصادی، تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، امنیت          

بررسی قرار داد، زیرا تنش در هر کدام از این متغیرها،  توان این رکن را موردنمی فرهنگی و... است که بدون لحاظ آنها

ها رو، رصد و پایش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاینتبع آن، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میامنیت اقتصادی و به

با توجه به رسالت  یرتدب مرکز پژوهشی امنیت اقتصادیرود. های پژوهش در حوزه اقتصاد و امنیت به شمار میو اولویت

های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه به بر ارایه گزارشخود مبنی

شود:اهمیت امنیت اقتصادی، در این شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحلیل موارد زیر بررسی می

 راهبردها -الف

مین کاالهای اساسی از جمله محورهای کلیدی برای حفظ و تداوم امنیت غذایی در گام نخست و امنیت اقتصادی در أت

های مین کاالهای اساسی از محل واردات را در مقایسه با گذشته با دشواریأها، تشرایط ناشی از تحریم گام دوم است.

یی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. در مقاله اول این بخش، زیادی مواجه کرده است که ادامه این روند، امنیت غذا

 مین کاالهای اساسی در شرایط تحریم بحث و بررسی شده است.أراهبردهای ت

های اقتصادی مین مالی هزینه دولت و اجرای برنامهأها، نقش کلیدی در تدرآمدهای حاصل از اعمال انواع مالیات

رزیابی جایگاه مالیات و درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، میزان نفوذ مالیات در آن دولت دارد. نکته بسیار مهم در ا

است. بررسی وضعیت اقتصادی کشور گویای آنست که ضریب نفوذ مالیات در کشور در سطح اندک است. با توجه به 

شده استاهمیت این موضوع، در مقاله دوم، راهکارهای افزایش ضریب مالیاتی در کشور بحث و بررسی 

 هشدارها -ب

خاطر جایگاه بخش های اقتصادی کشور قابل مشاهده است، اما در این میان، بهدر تمام بخش ناکارآمدی و فساد تقریباً

های فساد در بخش کشاورزی، مین و پایداری امنیت غذایی و اقتصادی، شناخت ناکارآمدی و زمینهأکشاورزی در ت

تواند مشکالت اساسی برای امنیت غذایی و اقتصادی کشور ایجاد نماید. مقاله ضروری است. تداوم این وضعیت، می

 ها و فساد در بخش کشارزی، تییین شده و تبعات آن بحث و بررسی شده است.اول این بخش، برخی ناکارآمدهی

شمار  های اثرگذار بر وضعیت فقر خانوارهای شهری و روستایی بهلفهؤدسترسی به کاالهای اساسی از جمله م

آید. در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور و رخدادهای اقتصادی در مناطق شهری و روستایی، دسترسی خانوارها در می

جدی به  مناطق شهری و روستایی به کاالهای اساسی در مقایسه با گذشته دشوار شده است. تداوم این وضعیت آسیب



خش، فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کند. در مقاله دوم این بامنیت اقتصادی کشور وارد می

 کاالهای اساسی، بحث و بررسی شده است.

 هاتحلیل -ج

طور مستقیم بر آید که بههای کلیدی در نظام توزیع کاالها به شمار میبه مقصد از جمله مولفه أترانزیت کاال از مبد

های جدی مواجه بوده و تداوم این وضعیت کشور با مشکالت و چالشگذارد. ترانزیت کاال در قیمت کاالها تاثیر می

تواند آسیب جدی به دسترسی مردم به کاالها و افزایش فشار قیمتی به مردم وارد نماید. در مقاله اول این بخش، می

 مشکالت چرخه ترانزیت کاال از مبدا به مقصد بحث و بررسی شده است.

وزه حآیند. این های جغرافیایی نزدیک به جغرافیای ایران به شمار میمله حوزهآسیای میانه و قفقاز جنوبی از ج

ای نیز از نگاه جغرافیایی نه تنها برای کشورهای این حوزه بسیار مهم و کلیدی است، بلکه برای کشورهای فرامنطقه

اسبات آسیای میانه و قفقاز جنوبی المللی غرب و شرق، نقش حیاتی دارد. در مقاله دوم، جایگاه ایران در منترانزیت بین

 با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی، بحث و بررسی شده است. 

های فرهنگی و سیاسی نیز با کشورمان آید که قرابتهند از جمله همسایگان نزدیک به جغرافیای ایران به شمار می

اما در عمل میزان مبادالت دو کشور  های زیادی برای همکاری اقتصادی دو کشور وجود دارد،دارد. هر چند قرابت

محدود بوده و ظرفیت اندکی از پتانسیل روابط اقتصادی دو کشور استفاده شده است. با توجه به اهمیت هند برای 

ها، تحلیل ها و چالشگسترش روابط اقتصادی، در مقاله پایانی این بخش، مناسبات اقتصادی ایران و هند از نگاه فرصت

 شده است.

ای و با اس رسالت پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشتهبر اس

های دهد. امید است مقالهدر نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ت اقتصادی کشور مفید واقع شوند.ها و ارتقای امنیارایه شده در افزایش اثرگذاری سیاست


