
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 كه حجم باالي مبادالت اقتصادي با اينجمله كشورهاي همسايه كشورمان به شمار ميامارات متحده عربي از 

هاي اقتصادي بااليي براي همكاري مشترك با كشورمان است،شود. امارات متحده عربي داراي ظرفيتكشور انجام مي
مبادالت اقتصادي خود با اين هاي تجاري متمركز بر بحث واردات دراين در حالي است كه كشورمان بيشتر بر ظرفيت

هاي. با توجه به ابزار تمايل اين كشور براي بهبود روابط اقتصادي وسياسي، در مقاله اول، ظرفيتبردبهره مي كشور
.شده استها ارايه مندي از اين ظرفيتاقتصادي اين كشور شناسايي شده و راهبردهاي بهره

رغم نقش اصلي در تامين مواد اوليه مورد نياز بيشتريدي است كه عليصنعت فوالد كشور از جمله صنايع مهم و كل
تواند توان رقابت صنعتاز تحوالت تكنولوژيكي در سطح جهان، عقب مانده است. تداوم اين وضعيت مي ،صنايع كشور

به اهميت اين موضوع، از بازار جهاني، حذف خواهد كرد. با توجه را فوالد ايراننهايت ه و در نمودفوالد كشور را تضعيف 
در مقاله دوم ضمن بررسي وضعيت تكنولوژيكي موجود در صنعت فوالد كشور، راهبردهاي ارتقاي وضعيت تكنولوژيكي

اين صنعت بحث و بررسي شده است.

هشدارها -ب
دغدغه ترينپذير جامعه همواره از مهمحمايت از بخش مسكن و فراهم كردن مسكن مناسب بويژه براي اقشار آسيب

ها در اين راستا انجام شده است، اما همچنانها بوده است. هر چند تالش زيادي در اشكال مختلف از سوي دولتدولت



آيد. ادامه اين وضعيتپذير جامعه معضل جدي در اقتصاد كشور به شمار ميتامين مسكن مناسب براي اقشار آسيب
پذيرنمايد. در مقاله اول، سهم پايين مسكن اجتماعي براي اقشار آسيبتواند آسيب جدي به امنيت ملي كشور وارد مي

عنوان هشداري براي امنيت اقتصادي كشور بحث و بررسي شده است.جامعه به
وضعيت تورم و تداوم آن در اقتصاد كشور، كارشناسان را به شناسايي علل مختلف اين پديده سوق داده است. داليل

تورم در اقتصاد ايران شناسايي شده است، در اين ميان كسري بودجه دولت از جمله عواملگيري متعددي براي شكل
تر شدن رفعتواند بر سختشود. تداوم ناترازي بودجه دولت ميگيري و تداوم تورم شناخته ميتعيين كننده در شكل

له دوم، اين موضوع بحث و بررسيرا تهديد نمايد. در مقاكشور شده و امنيت اقتصادي منجر معضل تورم در اقتصاد 
شده است.

هاتحليل -ج
تنها تبعات آن براي كشورهاي درگيرآيد كه نههاي بين كشوري به شمار ميحمله روسيه به اوكراين از جمله نزاع

روسيه وشود، بلكه آثار اين نزاع به ساير كشورها از جمله ايران نيز سرايت كرده است. با توجه به اهميت مشاهده مي
اوكراين از نگاه مبادالت اقتصادي براي كشورمان، در مقاله اول اين بخش، آثار حمله روسيه به اوكراين از منظر امنيت

انرژي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
آيد.هاي مهم و كليدي در ادبيات اقتصادي به شمار ميهاي خارجي از جمله بحثارزش پولي ملي در برابر پول

هاي خارجي همواره با يك روند كاهشي مواجه بوده و اين امر اثر منفيارزش پول ملي كشورمان در مقابل ساير پول
مورد بحث و بررسي قرار 1400بر متغيرهاي كالن كشور داشته است. در مقاله پاياني اين بخش، روند نرخ ارز در سال 

ايه شده است.گرفته و راهكارهايي براي مديريت آن در سال جاري ار
اي و بابر اساس رسالت پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبير، ماهنامه امنيت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشته

هايدهد. اميد است مقالهاقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدر نظر گرفتن روابط و آثار ساير متغيرها، امنيت 
ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقع شوند.ارايه شده در افزايش اثرگذاري سياست


