
سرسخن
 توان گفت، طوري که میترین ارکان امنیت ملی است، بهامنیت اقتصادي یکی از اصلی

توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از  بدون برقراري امنیت اقتصادي در کشور، نمی           
ملی عالوه بر متغیرهاي اقتصادي، تحت تأثیر متغیرهاي دیگري، از جمله متغیرهاي سیاسی، اجتماعی،  امنیت              

بررسی قرار داد، زیرا تنش در هر کدام از این متغیرها،    توان این رکن را مورد نمی  فرهنگی و... است که بدون لحاظ آنها
هارو، رصد و پایش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاینتبع آن، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میامنیت اقتصادي و به

با توجه به رسالت    یر تدب   مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي رود.  هاي پژوهش در حوزه اقتصاد و امنیت به شمار میو اولویت
هاي کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه به  بر ارایه گزارش خود مبنی 

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

 راهبردها   -الف
م، منجر به یک چالش امنیتی براي اقتصاد کشور شده است.  هاي نیمه تما هاي عمرانی و انباشت حجم باالیی از پروژه رکود در پروژه 

تواند با تاثیر منفی بر توسعه کشور از یک سو و افزایش نارضایتی عمومی، مشکالت جدي براي کشور ایجاد  تداوم این وضعیت می 
 بحث و بررسی شده است. هاي عمرانی،  کند. در مقاله اول، راهبردهاي رفع مشکالت و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه 

ترین کالن شهر کشور به لحاظ اقتصادي و سیاسی، بیش از هر کالن شهر دیگري نیازمند حفظ،  عنوان کلیدي تهران به 
تقویت و پایداري امنیت اقتصادي است. هر گونه عدم ناامنی در این کالن شهر به سایر مناطق کشور سرایت کرده و تبعات  

 گذاري در استان تهران بحث و بررسی شده است. ه دوم، راهکارهاي توسعه امنیت سرمایه شود. در مقال آن تشدید می 

 هشدارها  -ب
هاي اقتصادي است.  گیري در حوزهرسان به امنیت اقتصادي کشور، تعدد مراکز تصمیم یکی از معضالت کلیدي و آسیب 

وجب شده است حتی مقامات کشور نیز به اشکال مختلف، اذعان به هزینه باالي مدیریت اقتصادي کشور  این امر م
نمایند. تداوم این وضعیت، منجر به تشدید ناکارایی در مدیریت اقتصادي و اتالف منابع خواهد شد. در مقاله اول این 

 در کشور، پرداخته شده است.  گیري و تبیین نقش مدیریت واحد بخش، به تبعات تعدد مراکز تصمیم

فرار مالیاتی از جمله معضالت اصلی در اقتصاد کشور است که نقش کلیدي در کاهش درآمدهاي مالیاتی و وابستگی بودجه  
هایی  ها و زمینه تواند آسیب جدي به امنیت اقتصادي وارد نماید. بسترها، مشوق دولت به درآمدهاي نفتی دارد. تداوم این پدیده می 

است.  گیري این پدیده در کشور وجود دارد که نیاز به شناسایی و مقابله با آنها است. در مقاله دوم به این موضوع پرداخته شده  ي شکل برا 

گیري آید. شکلهاي رایج در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران به شمار میتضاد منافع از جمله پدیده 
هاي مختلف بر اساس ارجحیت منافع فردي بر منافع  شود رفتار مسئوالن در حوزهب میاین پدیده در اقتصاد کشور موج 
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اندازد. در  اجتماعی، تعریف گردد. چنین رفتاري آسیب جدي به منافع عمومی وارد کرده و مراحل توسعه را به تاخیر می
 کشور بررسی شده است.مقاله پایانی این بخش، تضاد منافع به عنوان یک پدیده مخرب امنیت اقتصادي در 

 هاتحلیل -ج
پیروزي بایدن در انتخابات آمریکا، مسیر جدیدي براي حضور یا عدم حضور ایران در عرصه اقتصاد جهانی ایجاد کرده  

د فرصت  رساست. با توجه به شعارهاي رئیس جمهور جدید در راستاي گسترش تعامل با اقتصاد جهانی، به نظر می
هاي اخیر گسترش یابد. با توجه به اهمیت این موضوع براي  و جهان، در مقایسه با سال  حضور ایران در اقتصاد منطقه

هاي اقتصادي از منشا خارجی بر اقتصاد کشور، در مقاله اول این بخش، آینده دیپلماسی تجاري  کاهش اثرات شوك
 است.  ایران در دوره ریاست جمهوري بایدن، تحلیل شده

شویی در اقتصاد کشورها را از حالت سنتی به حالت مدرن، تبدیل کرده هاي پولتحوالت در عرضه فناوري زمینه
هاي نوین پولشویی در عرصه  است. با توجه به ضرورت مقابله با پدیده پولشویی در اقتصاد کشور، ضروري است روش 

هاي نوین  اي مقابله با آن تدوین گردد. در مقاله دوم، روشتبادالت مالی در فضاي سایبري شناسایی شده و راهکاره
 پدیده پولشویی در فضاي سایبري، تحلیل شده است.  

اي همراه شده است. با توجه به منابع گازي کشور  بازار جهانی گاز همانند سایر بازارهاي انرژي با تحوالت گسترده
ست تحوالت آتی بازار جهانی گاز مورد بحث و بررسی قرار  هاي جهانی حوزه گاز، ضروري او نیاز به حضور در عرصه

 جی بررسی شده است.  انگیرد. در مقاله سوم، تحوالت آتی این بازار با تاکید بر بازار ال
هاي اقتصادي ممکن است وضعیت اقتصادي جامعه را بدتر کرده و نارضایتی و اغتشاشات را تحریک  نتیجه سیاست

ضایتی و اغتشاشات در جامعه تنها وضعیت اقتصادي مردم نیست، اما مسائل اقتصادي، نقش  نماید. هر چند زمینه نار
زمنیه ایجاد  در  امنیت کلیدي  پایداري  و  حفظ  کلیدي  به هدف  توجه  با  دارد.  جامعه  در  اغتشاشات  و  نارضایتی  هاي 

تواند تبعات مخرب داشته صابات میاقتصادي در کشور، هر گونه نارضایتی در جامعه و بروز آن در قالب اغتشاشات و اعت 
 هاي اقتصادي پدیده نارضایتی و اغتشاشات در جامعه تحلیل شده است.   باشد. در مقاله پایانی این بخش، زمینه

اي و با  بر اساس رسالت پژوهشکده امنیت اقتصادي تدبیر، ماهنامه امنیت اقتصادي با تکیه بر مطالعات بین رشته
هايدهد. امید است مقالهآثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادي را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدر نظر گرفتن روابط و  

 ها و ارتقاي امنیت اقتصادي کشور مفید واقع شوند.ارایه شده در افزایش اثرگذاري سیاست
اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر  با تکیه بر مطالعات بین رشته ماهنامه امنیت اقتصاديالزم به ذکر است  

را مورد تجزیه و تحلیل قرار میمتغی اقتصادي  امنیت  امید است مقاله رها،  اثرگذاري  دهد.  افزایش  ارایه شده در  هاي 
 ها و ارتقاي امنیت اقتصادي کشور مفید واقع شوند. سیاست


