
سرسخن

«اقتصاد هم نيازمند امنيت است، بناي اقتصادي كشور هم بايستي بر يك بنياد امنيت نهاده بشود»
 (مدظله العالي)مقام معظم رهبري

كيد قرارأهاي كليدي پيشرفت كشور مورد تمقام معظم رهبري، امنيت را از جمله ركن
توانطوري كه ميترين اركان امنيت ملي است، بهاز اصليامنيت اقتصادي يكي  اند. در اين ميانداده

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

توان اين ركن را مورد بررسي قرار داد، زيرا تنش در هر كدام از اين متغيرها،نمي و... است كه بدون لحاظ آنهافرهنگي 
هارو، 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 تدبير مركز پژوهشي امنيت اقتصاديرود. امنيت به شمار مي هاي پژوهش در حوزه اقتصاد وو اولويت
هاي كارشناسي در حوزه مطالعات امنيت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه بهبر ارايه گزارشخود مبني

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

راهبردها -الف
آيد. بامين و پايداري امنيت غذايي كشور به شمار ميأهاي مهم و كليدي اقتصاد براي تجمله بخشبخش كشاورزي از 

شدت وابسته بههاي منابع طبيعي از سوي ديگر، تداوم امنيت غذايي بهتوجه به افزايش جمعيت از يك سو و محدوديت
شود.ان كردن اقتصاد در بخش كشاورزي تبيين ميبنيبر دانش شده است. در مقاله اول، راهبردهاي دانشكشاورزي مبتني

آيد. باكشت فراسرزميني در محصوالت اساسي از جمله راهكارهاي مورد توجه اغلب كشورها جهان به شمار مي
هايتوسعه كشت فراسرزميني، كشورها امنيت غذايي و در نهايت امنيت اقتصادي خود را تضمين نموده و از آسيب

گذاري كشتدارند. در مقاله دوم، راهبردهاي سرمايههاي بخش كشاورزي، مصون نگه ميفعاليتاقتصادي ناشي از 
فراسرزميني در خصوص محصول ذرت بحث و بررسي شده است.

هشدارها -ب
آيد. با توجه به افزايشهاي حوزه بازار كار كشور به شمار ميافزايش نرخ دستمزد در ابتداي سال جاري از جمله چالش

ويژه بخش دولتي براي پرداخت چنينهدرصدي حداقل دستمزد در ابتداي سال و عدم تناسب آن با توان كارفرماها ب 57
هايي بر امنيت اقتصاديافزايشي، نارضايتي عمومي در اقشار مختلف را موجب شده است. با توجه به تبعات چنين تصميم

هاي مختلف اقتصادي، مورد بحث و بررسي قرارر اشتغال فعاليتكشور، در مقاله اين بخش، افزايش دستمزد و آثار آن ب
.گرفته است



هاتحليل -ج
گرآيد. برنامه توسعه روابط امارات با رژيم اشغالامارات از جمله كشورهاي مهم در طرف تجاري كشورمان به شمار مي

و بخش خارجي كشور از اين امر، آسيب جدي تجربه كند. دادهتواند روابط تجاري ايران با امارات را تحت تاثير قرار مي
هاي همكاري ايران و امارات تحليل شدهها و چالشبا توجه به اهميت اين موضوع، در مقاله اول اين بخش، فرصت

است.
آيد. در اين راستا، ثباتاي رشد و توسعه اقتصادي به شمار ميهاي اصلي براقتصاد سياسي كشور از جمله مولفه

رو، شناخت اقتصاداينهاي اقتصادي در كشور الزامي است. ازگذاري و اجراي سياستسياسي براي هر نوع سياست
حليل شدهها در اين حوزه، در مقاله دوم در قالب تييين شرايط اقتصاد سياسي كشور تمانياسياسي كشور و مديريت نابس

است.
نقلورغم توسعه بخش حملآيد. عليهاي اصلي براي رشد و توسعه اقتصادي به شمار مينقل از بنيانوسيستم حمل

هاي اقتصادي و حتي كسب درآمدهاي ارزي راهاي بااليي براي توسعه فعاليتهاي اخير، اين بخش پتانسيلدر دهه
نقل بر پايه سندوهاي توسعه سيستم حملها و فرصتدر مقاله پاياني، چالش. كه مورد توجه قرار نگرفته است داراست

توسعه اين بخش، تحليل شده است.
اي و بااقتصادي تدبير، ماهنامه امنيت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشته بر اساس رسالت پژوهشكده امنيت

هايدهد. اميد است مقالهدر نظر گرفتن روابط و آثار ساير متغيرها، امنيت اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
ع شوند.ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقارايه شده در افزايش اثرگذاري سياست


