
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 ارز از أع کلیدی کشور در تامین محصوالت فوالدی برای صنایع داخلی از یک سو و تصنعت فوالد از جمله صنای

کلیدی این صنعت در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی  آید. با توجه به اهمیتمحل صادرات از سوی دیگر، به شمار می

ها بر های ناشی از تحریمهای آمریکا قرار گرفته است. در راستای کاهش آسیبکشور، این صنعت در لیست تحریم

ها بر صنعت فوالد کشور مورد بحث و صنعت فوالد کشور، در مقاله نخست این بخش، راهبردهای مقابله با آثار تحریم

 قرار گرفته است.بررسی 

های آتی در جهان و ایران خواهد بود. پذیر از جمله الزامات اولیه توسعه اقتصادی در دهههای تجدیدتوسعه انرژی

پذیر و معادن مرتبط، در آینده نزدیک های تجدیدهای پاک، توسعه انرژیبا توجه به حرکت جامعه جهانی به سمت انرژی

های توسعه انرژی برخوردار خواهد شد. در مقاله دوم، راهبردهای استفاده از فرصت از اهمیت ویژه در توسعه جهانی

پذیر و استفاده از فلزات کلیدی، بررسی شده است.تجدید

 هشدارها -ب

های اخیر در نتیجه تشدید تورم، وضعیت فقر و نابرابری از یک سو و تشدید شکاف طبقاتی از سوی دیگر در سال

اعتمادی در جامعه داشته و امنیت اقتصادی را تهدید نماید. با توجه به ناپذیری بر افزایش بیجبرانتواند تبعات می

ضرورت این پدیده در حفظ و ارتقای امنیت اقتصادی کشور، در مقاله اول این بخش، ضمن بررسی وضعیت فقر و 

 نابرابری، بحث شکاف طبقاتی و تبعات آن بررسی شده است. 

صورت غیرهدفمند و بر اساس شناخت نادرست از اهداف یاتی در ایران بر خالف تجارب جهانی بههای مالمعافیت

های مالیاتی حاصل تنها اهداف مورد انتظار از اجرای معافیتشود. این امر موجب شده نهها اجرایی میاین نوع مالیات

تواند تبعات منفی بر د. تداوم این وضعیت مینشود، بلکه بخشی زیادی از منابع درآمدی دولت نیز از دسترس خارج شو



عنوان مانعی برای درآمدهای مالیاتی های مالیاتی بهامنیت اقتصادی کشور داشته باشد. در مقاله دوم این بخش، معافیت

 کشور، بررسی شده است.

 هاتحلیل -ج

آیند. در ایران نیز شمار میکشور بههای کلیدی برای رشد و توسعه بخش صنعت هر های صنعتی از جمله مکانشهرک

های مختلف از جمله استان تهران ایجاد شده و برخی صنایع های صنعتی متعددی در استانطبق تجارب جهانی شهرک

های استان تهران در توسعه صنعتی کنند. با توجه به نقش کلیدی شهرکها فعالیت میکوچک و متوسط در این شهرک

 های صنعتی استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. ضعیت شهرککشور، در مقاله اول و

تواند تهدیدات آید که تداوم این وضعیت، میپذیر به شمار میهای آسیببخش محیط زیست کشور از جمله بخش

دار دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت محیط زیست برای توسعه پایهجدی برای امنیت محیط زیست و اقتصاد کشور ب

 محیطی تحلیل شده است. عملکرد زیست پایه شاخصمحیطی برکشور، در مقاله دوم، ابعاد مخاطرات زیست

ای و فعال روی کشورمان برای حضور در عرصه منطقههای اقتصادی پیشاز جمله فرصت 2022جام جهان قطر در 

ی و ورزشی کشور میزبان از برگزاری مسابقات آید. در کنار منافع فرهنگی، سیاسشدن دیپلماسی اقتصادی به شمار می

همراه دارد. با توجه به شرایط کشور قطر و جام جهانی، برگزاری این نوع از مسابقات منافع اقتصادی زیادی نیز به

ای برای مشارکت ایران در برگزاری جام جهانی های اقتصادی بالقوهنزدیکی جغرافیایی کشورمان به این کشور، فرصت

 ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.ر قطر فراهم شده است. در مقاله پایانی این بخش، این فرصتد 2022

ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشتهالزم به ذکر است 

های ارایه شده در افزایش اثرگذاری ید است مقالهدهد. اممتغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

.واقع شوندمفید  کشور ها و ارتقای امنیت اقتصادیسیاست


