
سرسخن
  «اقتصاد هم نیازمند امنیت است، بناي اقتصادي کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنیت نهاده بشود»

  العالی)(مدظلهمقام معظم رهبري
  

  بهبود کار،وگذاري، بهبود فضاي کسبایهـید ملی، گسترش سرملتقویت امنیت اقتصادي، زمینه رونق تو
بر آن از اثرگذار  رو، رصد و پایش عواملنماید. ازاینعدالت اجتماعی را فراهم میوضعیت معیشتی مردم و 

تدبیر با توجه به اقتصادي رود. پژوهشکده امنیت هاي پژوهش در حوزه اقتصاد و امنیت به شمار میها و اولویتالزام
حاضر را در سه بخش  اقتصادي، ماهنامههاي کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت بر ارایه گزارشرسالت خود مبنی

  دهد:راهبرد، هشدار و تحلیل شامل موارد زیر مورد بررسی قرار می

  راهبردها -الف
رو، راهبرد هاي گسترده مواجه شده است. ازاینصنعت خودروسازي کشور از جمله صنایع کلیدي است که با ناکارایی

براي پایان دادن به ناکارایی در این صنعت است. در مقاله اول، سازي این صنعت از جمله راهبردهاي کلیدي خصوصی
  الزامات خصوصی صنعت خودروسازي مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آید. نکته مهم در استفاده از ظرفیت جمعیت هاي کلیدي براي رشد و توسعه اقتصادي به شمار میجمعیت از جمله مولفه
گیري از پتانسیل جوانی جمعیت است. این موضوع در کشور مغفول مانده و ر، بهرهبراي رشد و توسعه اقتصادي کشو

سود جمعیتی اول کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله دوم، راهبردهاي تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادي 
  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

تواند منجر به گیري این پدیده میآید. شکلرایج در بازارها به شمار می هايها همواره یکی از پدیدهشدن داراییحبابی
ن به کل اقتصاد سرایت نماید. این پدیده در بازار سرمایه کشور نیز مشاهده آهاي ها شده و هزینهثباتی در بازار داراییبی

ها در مقابله با این پدیده، راهبردهاي کارساز را مورد توجه قرار دهد. در مقاله پایانی این شده و نیازمند آنست که دولت
  بخش، به این موضوع پرداخته شده است. 

 

  هشدارها -ب
مندي از این اختالفات مرزي بین ارمنستان و آذربایجان از یک سو و حضور برخی دیگر از کشورها به منظور بهره

ترین موقعیت ترانزیتی کشورمان مورد توجه برخی کشورها قرار گیرد. یکی از مهمضعیف تفرصت، موجب شده است 
برداري از این مسیر به عنوان زور بوده که آذربایجان با همکاري ترکیه بدنبال بهرهتهدیدات در این حوزه، مسیر زنگه



 

ی و ژئواکونومیکی براي کشور دارد که در برداري از این مسیر پیامدهاي ژئوپلیتیکاست. بهره جایگزین مسیر ترانزیتی
  مقاله این بخش، به این موضوع پرداخته شده است. 

  هاتحلیل -ج
ترین نهادها براي مدیریت نرخ بهره در گام نخست و مدیریت نقدینگی در گام دوم به شمار بازار بین بانکی یکی از مهم

ت کرده و بانک مرکزي همواره بدنبال حفظ محدوده نرخ آید. این بازار در کشور تحت نظارت بانک مرکزي فعالیمی
شناسی بازار بین بهره در این بازار است. با توجه به ابزار عملیات بازار باز براي مدیریت نقدینگی، در مقاله اول، به آسیب

  بانکی با بررسی نرخ بهره و عملیات بازار بازار پرداخته شده است. 
هاي اقتصادي ترین بخشآید. یکی از مهمهاي کلیدي براي اقتصاد کشور به شمار میوري پایین از جمله بحرانبهره

هاي دولتی هاي اقتصادي بدنبال داشته است، شرکتوري پایین مواجه بوده و این امر اثر منفی بر سایر بخشکه با بهره
  هاي دولتی ارایه شده است. وري شرکتهستند. در مقاله پایانی این بخش، تحلیلی بر گزارش بهره

اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، الزم به ذکر است ماهنامه امنیت اقتصادي با تکیه بر مطالعات بین رشته
ها و هاي ارایه شده در افزایش اثرگذاري سیاستدهد. امید است مقالهامنیت اقتصادي را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  منیت اقتصادي کشور مفید واقع شوند.ارتقاي ا
  

  
   


