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        پيشگفتار
كارگيري صحيح اين موارد در منظور آشنايي هرچه بيشتر عالقمندان با مفاهيم اقتصادي و بهبه

در معاونت  "سادهاقتصاد به زبان "و ارائه بروشورهايي با عنوان  ، ايده تهيههاي اقتصاديتحليل
هاي اقتصادي به اجرا درآمد. نسخه اقتصادي اتاق ايران طرح گرديد و توسط مركز تحقيقات و بررسي

هاي بعدي، در انتها يك فرم ارزيابي منظور بهبود نسخهبه .باشدخروجي اين ايده مي مينچهلرو، پيش
طريق دبير كميسيون خود يا تهيه و تنظيم گرديده است كه خواهشمنديم فرم مذكور را تكميل و از 

    مركز تحقيقات را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازيد. research-center@iccim.ir آدرس ايميل

  پايدار توسعه مفهوم 
بدون اينكه ، كندهاي كنوني را تأمين نيازهاي نسل اي كهعبارت است از توسعه 1توسعه پايدار
 ايبه توسعه مفهوماين  .2اندازدبه مخاطره را در برآوردن نيازهايشان هاي آينده توانايي نسل

اجتماعي  نظر   ازغير مخرب،  زيستمحيط نظر از ،اقتصادي پويا و پربازده نظر ازكند كه تأكيد مي
نيز  4و توسعه زيستمحيطكميسيون جهاني  .3فناوري مطلوب و متناسب باشد نظر ازعادالنه و 
 ها،گذاريمنابع، هدايت سرمايه در استفاده از ايجاد تغيير واسطهبهداند كه پايدار مي اي راآن توسعه

   .5با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد ،نهادي اتو تغيير هاتوسعه فناوري
 پيامدهاي واسطهبه پايدارتوسعه گوياي آن است كه نيز اين مفهوم  گيريشكل ررسي سير زمانيب

 انقالب از بعد اقتصادي جانبهيك توسعه رويكردهاي از ناشي اجتماعي و يزيستمحيط منفي
 با كه دارد تالش و ه استآمد پديد توسعه اقتصادي و رشد مفهوم به بشر نگرش تغيير و صنعتي
توسعه پايدار  ،ديگر سخنبه . بزند رقم را متوازن و جانبههمه ايتوسعه توسعه، به جديد نگاهي

 توسعه وراي مستمر توسعه تحصيل در سعي جامعه، يك در بشري توسعه و اقتصادي رشد كنار در
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به مديريت استفاده از منابع طبيعي، اجتماعي، انساني و  پايدار درواقع، توسعه .1دارد اقتصادي
 به رساندن آسيب اي كه بدونگونهبه ؛تأكيد دارد زيستمحيطاقتصادي در كنار حفاظت از 

حاصل شود و ابعاد توسعه انساني، تصادي، اجتماعي و سياسي جوامع ، پيشرفت اقزيستمحيط
  ويژه افزايش پايدار و مستمر رفاه را براي نسل امروز و آينده بشر به ارمغان آورد.  به

  ضرورت توجه به توسعه پايدار 
كنند، نابرابري در هاي عظيمي روبروست. هزاران نفر در فقر زندگي ميچالشجهان امروز با 

 به ويژه در مورد جوانان) در بسياري از كشورهابيكاري (بهدرون كشورها در حال افزايش است. 
و شايع،  طبيعي بالياي، بهداشتيتهديدهاي ظهور يك نگراني جدي تبديل شده است. 

 آثار نامطلوببروز  و هاي مرتبط با زندگي بشرو بحران وريسم، ترطلبيخشونتو  گراييافراط
در مسير  حركتدستاوردهاي چند دهه اخير المللي، در سطح ملي و بين تخريب محيط زيست

هاي امروز جهان، واقعيت اي ديگر،از زاويه .2ا تناقضاتي عجيب روبرو ساخته استب را توسعه
هاي گوناگون از هم جدا نبوده و ايجاد شده در زمينههاي ها و چالشي آن است كه بحرانوياگ
گذارند و از هم تأثير المللي نيز بر هم تأثير ميبلكه در عرصه بين ي،تنها در سطح هر اقتصادنه
حيات توسعه و توانند بدون توجه به مسائل توسعه پايدار به كشورها نميبراين اساس، . دپذيرنمي

ضرورت تغيير نگاه به فرآيند توسعه از حالت تك بعدي (صرفاً  رو،ازاينادامه دهند.  خودسالم 
هاي گرفتن جنبه نظر درنگر (و جامع چندبعديوضعيتي  بهدستيابي به رشد اقتصادي بيشتر) 

رفته المللي احساس شد و در چند دهه اخير و در سطح بين ، اجتماعي و انساني)محيطيزيست
 در راستايدريافتند كه ط زيست المللي حامي توسعه و محيبينهاي و سازمانرفته كشورها 

ضروري است كه  اين مهم ،روو پيشهاي موجود و مقابله با چالش پايدار توسعهحركت به سمت 
  در دستور كار خود قرار دهند. ي را اقداماتسازوكارهايي را بينديشند و 
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  توسعه پايدار   با كالسيكتوسعه  الگوي تفاوت
شد، صرفاً هاي طوالني در جهان بر آن تأكيد ميالگوهاي كالسيك رشد و توسعه كه براي مدت

اي كرد. از زاويههاي فسيلي تأكيد ميزمين خصوصاً سوخت از منابع كره ازحدبيشبه استفاده 
نظران توسعه كالسيك، رشد اقتصادي را براي پايان دادن به صاحب اتفاقبهديگر، اكثر قريب 

سنتي توسعه طي چند دهه پس  هايالگودانستند، اما روندها و شواهد از عملكرد ر ضروري ميفق
زمان ، بلكه همنجر نگرديدبه پايان فقر م تنهانه، از جنگ جهاني دوم آشكار كرد كه رشد اقتصادي

ر تداوم فق ،زيستمحيطباعث دامن زدن به برخي از مشكالت و تشديد آنها نظير تخريب فزاينده 
  در بسياري از كشورها شده است. و تشديد شكاف ميان فقير و غني 

 موجب شد تا بعضي 1930در سال صنعتي جهان  هايفرآوردهافزايش چهار برابري ، مثالعنوانبه
 هاي برنامهبررسي اساس بر. همچنين شود ترگستردهفقر  از مردمان بسيار ثروتمند شوند، اما

بين كشورهاي بسيار ثروتمند و بسيار ميانگين نسبت درآمد  1995سال ، در 1ملل متحد توسعه
توان نميدرصد افزايش يافت. لذا شواهد مورد اشاره اين نتيجه را حاصل كرد كه  82به  30فقير از 

هاي كره ثروت در جهان (حتي اگر با فرض وجود محدوديتچهار برابر شدن  انتظار داشت كه
پذير باشد) به فقر پايان دهد، مگر اينكه نظام جهان از نو براي هدايت نتايج رشد به زمين امكان

  . 2شود دهيسازمانكساني كه بيشتر نيازمند آن هستند، 
كالسيك توسعه مطرح  توسعه پايدار براي بازنگري در رويكرد الگوي 1992اين اساس در سال  بر

نوين تفاوت ساختاري با الگوي سنتي توسعه دارد. آنچه رويكرد توسعه پايدار  پارادايمكه اين شد 
نگري و فراگير بودن آن است كه در  جانبههمهسازد، را از الگوهاي كالسيك توسعه متمايز مي

 هاي الگوير دارد. اهم تفاوتقراآن بر ابعاد مختلف توسعه تأكيد شده و پايداري در ذات اين الگو 
  ) آمده است. 1در جدول شماره (توسعه پايدار با الگوهاي توسعه كالسيك 
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  توسعه پايدار الگويتوسعه كالسيك با  الگوهايهاي اساسي تفاوت -1جدول 
  توسعه پايدار لگوا  كالسيك توسعهالگو 

  اي چند بعدي توسعه پديده  تكي بعدي  ايتوسعه پديده
  در همه ابعاد جانبههمهتالش براي توسعه   حصول به رشد اقتصادي به هر قيمت

  هابسترسازي محيط براي رشد فعاليت  هاي اقتصادي توسط دولتفعاليت اعطاي يارانه
  فراهم آوردن امنيت توسط نهادهاي مدني   فراهم آوردن امنيت توسط دولت

هاي غني به كشورها و صنايع آالينده از انتقال فناوري
  كشورهاي فقير

، استفاده از زيستمحيطسازگار با  هايانتقال فناوري
  مشاركتي هايدانش بومي و توسعه فناوري

هاي بزرگ و نيرومند براي توسعه با سازمانآفريني نقش
  ت دولتيمحور

هاي مردمي و ريزي، سازمانبرنامهآفريني نقش
  براي توسعه  هاي نظارتي مردميچهارچوب

 در راستايگر تسهيل ،گذارنقانو دولت در نقش  كنندهتوليدكننده اصلي و نظارتدولت در نقش 
  و نهادهاي مدني يمردم هايمشاركت

  پيشرفت و رفاه انساني در همه ابعاد از توسعه هدف  سود و كارايي اقتصادي سازي حداكثر رشداز  هدف

هاي اقتصادي، اي از شاخصتأكيد بر طيف گسترده  اقتصادي اجتماعيهاي تأكيد بر معدودي از شاخص
  و نهاديمحيطي  زيستاجتماعي، 

 و فكري زيربناي عنوانو مشاركتي به جمعيمسئوليت   توسعه زيربناي فكري و فلسفي عنوان فردگرايي به
  توسعه فلسفي

رفاه  بردن باالتوسعه اقتصادي و  توسعه،شعار اصلي 
   ارتقاء كرامت و رفاه انساني توسعه اصلي شعار  انساني 

  هارويكرد تنوع فعاليت با گذاريسرمايه  با رويكرد مقياس بزرگ گذاري سرمايه
  كارگردانشيصنعتي به  كارگر تبديل  گر صنعتي به كارتبديل كارگر يدي 
  پايداري براساس توسعه درموفقيت  شاخص  سودآوري و رشددر توسعه براساس شاخص موفقيت 

بستر حيات و  عنوانبه يزيستمحيط و طبيعي منابع  عامل توليد  عنوانبهي زيستمحيطمنابع طبيعي و 
  زيربناي توسعه

  يزيستمحيط و اجتماعي هايهزينه محاسبه  يزيستمحيطهاي اجتماعي و عدم محاسبه هزينه
  سطوح جهاني در توسعه گذاريسياست   توسعه در سطوح ملي گذاريسياست

هاي اقتصادي، تأكيد بر رشد تعداد معدودي از شاخص
  اجتماعي

اجتماعي،  هايشاخص از ايگسترده طيف بر تأكيد
  ي و نهادي زيستمحيط اقتصادي،

  جغرافيايي حوزه گرفتن نظر در فراگير  جغرافيايي در نظر گرفتن حوزهمحدود 
  فعلي و آتي  نسل منافع بر تأكيد   تأكيد بر منافع نسل فعلي

  .60-61، صص 1385زاهدي و نجفي،  مأخذ:
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  گيري مفهوم توسعه پايدارتاريخچه شكل
بار در دهه  بررسي پيشينه تاريخي توسعه پايدار گوياي آن است كه اين اصطالح براي نخستين

مطرح گرديد و  60محيطي دهه هاي زيستميالدي تحت تأثير عواملي همچون نهضت 70
رشد در الگوهاي  اهميت يافتن محيط زيستنتيجه  توانمفهوم را ميگيري اين شكلهاي زمينه

هاي هدفمند به سمت توسعه پايدار به كنفرانس انسان و حركت نقطه آغازاما . 1دانستاقتصادي 
پس از آن با شدت يافتن گردد. باز مي 1972محيط زيست سازمان ملل در استكهلم سال 

يك دستور كار منسجم افزوده  دستيابي بههاي جهاني، بر اهميت مشاركت جهاني براي چالش
وجه مشترك همه اين كه  شد برگزارجهاني محيط زيستي بسياري  هاياجالسشد و از آن پس 

زيست و حكمراني جهاني محيط  توسعه پايدار،هايي همچون به موضوعها پرداختن به كنفرانس
   بوده است. رويكرد اقتصاد سبز براي دستيابي به توسعه پايدار

  هاي توسعه پايدارابعاد و مؤلفه
اقتصادي، اجتماعي و  اهداف آن در كهتعاريف ذكر شده، فرآيندي است به استناد  با پايدار توسعه
 باهمهاي الزم و حمايتي ها، انجام اقدامز طريق تدوين و اعمال سياستاجامعه  محيطيزيست
پردازد تا مي سازوكارهاييكه امكان تلفيق وجود ندارد، به جستجوي  درجاييو  شوندميتلفيق 

داف اقتصادي، اين رويكرد سه دسته اه اساس برآورد.  وجود بهرا  هاي الزمبتواند هماهنگي
عد يا محيط اصلي شامل محيط تبيين شده و بر مبناي آن نيز سه بي زيستمحيطاجتماعي و 

ح شود كه بايد در سطوي براي تبيين پايداري تعريف ميزيستمحيطو اقتصادي، محيط اجتماعي 
با  OECD(2اقتصادي ( و توسعه مكاريهسازمان  رو،ازاين. محلي، ملي و جهاني پيگيري شوند

  كند. پيشنهاد مي)، 1شكل شماره ( صورتبهتوسعه پايدار را چارچوب تأكيد بر اين سه دسته هدف، 
  

                                                            
، ص 1391، زيست محيط از حفاظت سازمان( )،27-29، صص 1394، پوراصغر سنگاچين و همكاران( برگرفته از: 1
  ).59، ص 1378مهشواري، )، (114، ص 1379نصيري، )، (46، صص1385، (زاهدي و نجفي، )7

2 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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  توسعه اقتصاديو  همكاري پايدار از منظر سازمانچارچوب توسعه -1شكل 
  
  
  

   
  
  
  
  
  

  
  

  
 

 
 
 

 

Source: OECD, 2001. 

در چارچوب  يزيستمحيطجتماعي و اتوازن و ادغام اهداف اقتصادي،  برقراريبا توجه به آنكه 
 هايلندمدت، بررسي و تعيين آثار و پيامدهاي تصميمانداز بتوسعه پايدار مستلزم داشتن چشم

مقررات، همكاري و مشاركت در سطوح هاي آينده، تدوين و اجراي قوانين و فعلي روي نسل
ترتيبات نهادي و المللي، اي و بينهاي منطقهنامهاي و جهاني، انعقاد تفاهمملي، منطقهمحلي، 

دستيابي به اهداف پايداري به ساختارهاي  رو،ازاينهاي الزم است. مديريتي و ساير بسترسازي
كه  است محيط و بعد اصلي چهارم مستلزم خود نيز هدايتي و حمايتي منسجمي نياز دارد كه اين

عنوان از همين رو است كه امروزه حكمراني خوب به .باشدميمان محيط سياسي و بعد سياسي ه
پايدار توسعه  راستاي تحقق هدفشود و در شده در بحث توسعه پايدار مطرح ميمقوله پذيرفته

سياسي مناسب و دمكراتيك  سوي پايداري، محيطبراي حركت به چراكهكند. نقش آفريني مي
)، 2در شكل شماره ( پايدار ايفا كند.در راستاي نيل به توسعه  درخور توجهي اركردتواند كمي

براساس مراتب ياد هاي اصلي توسعه پايدار به تصوير كشيده شده است. ابعاد و محيطاهداف، 
نيل به توسعه پايدار، نيازمند در نظر  شود كه) مشخص مي2با توجه به شكل شماره (شده و 

  گرفتن چهار بعد اصلي است.

 جهاني 

 ملي

 محلي  

 اهداف
زيست محيطي  

 اهداف 
 اقتصادي 

 اهداف 
 اجتماعي 
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گيرد و بر اساس هاي اقتصادي را در برميكه رشد اقتصادي و ساير شاخص بعد اقتصادي -
رفاه فرد و جامعه بايد از طريق استفاده بهينه، كارايي منابع طبيعي و توزيع عادالنه  ،اين بعد

  منافع حداكثر شود.
به رابطه انسان و انسان، تعالي رفاه افراد، سالمت و بهداشت و خدمات آموزشي،  تماعيبعد اج -

  شود. هاي مختلف، برابري و رفع فقر مربوط ميتوسعه فرهنگ
كه با حفاظت و تقويت پايه فيزيكي، بيولوژيكي و اكوسيستم مرتبط است  محيطيبعد زيست -

  پردازد.ه رابطه طبيعت و انسان ميو ب
بندي، نهادسازي، تنوع و ريزي، بودجهها، برنامهگذاريكه به قانون، سياست ياسيبعد س -

گيري تأكيد دارد و به تكثرگرايي، احترام به حقوق انساني و مشاركت مؤثر مردم در تصميم
تنظيم وضعيت و شرايط الزم براي تلفيق اهداف مختلف يا ايجاد رابطه مبادله بين آنها براي 

  .پردازدپايدار مي رسيدن به توسعه
  مفهومي، ابعاد و بسترهاي محيطي توسعه پايدارچارچوب -2 شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 .60-61، صص 1385زاهدي و نجفي،  مأخذ:

 جهاني 

 ملي

 محلي  

طبيعيمحيط
 بعد زيست محيطي

دي
تصا

د اق
 بع

دي
تصا

ط اق
محي

 

 بعد سياسي
 محيط سياسي

 بعد اجتماعي
 محيط اجتماعي 

 اهداف
زيست محيطي  

 اهداف 
 اقتصادي 

 

 اهداف 
 اجتماعي 
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ها و ، اما پاسخموضوع پايداري يك چالش جهاني است بايد در نظر داشت كه اگرچهالبته 
، اهداف ديگرعبارتبهبايست در سطوح ملي و محلي تعريف گردد. هاي علمي صرفاً ميواكنش

ها و سنن جوامع پيگيري شده آمال و عالئق جوامع و احترام به ارزش تناسببهتوسعه پايدار بايد 
امل و فراگيري كه ي آنان باشد. در حقيقت هيچ نسخه كهاو اين اهداف منعكس كننده ارزش

  .1وجود نداردپايدار  كشورها و مناطق جهان باشد براي نيل به توسعه تماميبهقابل تسري 
  

  الزامات توسعه پايدار 
تواند به وقوع بپيوندد كه پايداري توسعه زماني ميشود كه مراتب يادشده مشخص ميبه با توجه
عد از توسعه در جهت تخريب ابعاد ديگر توسعه نقش نداشته براي رسيدن به يك ب زاتوسعهعوامل 
اگر براي رسيدن به رشد اقتصادي از عواملي استفاده شود كه باعث تخريب  مثالعنوانبهباشند. 
ها گردند، به سبب آنكه اثرات اين تخريب چه در حال و چه در آينده به انسان زيستمحيط
اما اين  ،ممكن است موجب توسعه موقتي در جامعه شود هرچند، اين رشد اقتصادي گرددبرمي

يار به توسعه پايدار لزوماً نياز به در اخترو، براي نيل . ازاينتوسعه از پايداري برخوردار نخواهد بود
الزامات زير  و توسعه زيستسيون جهاني محيطي. كماي از عوامل و شرايط استبودن مجموعه

  :شماردا براي رسيدن به توسعه پايدار برمير
ها مشاركت گيريبا تأمين امنيت براي شهروندان، آنها را در تصميمكه  سياسي نظام يك وجود -

 دهد.
 انديشي كند.هاي ناشي از ناموزوني توسعه، چارهنظام اقتصادي كه بتواند براي تنش يك وجود -
را اساس  زيستمحيطباشد و  زيستمحيطكه ملزم به حمايت از  ينظام توليد يك وجود -

 توسعه بداند.
  پايدار تجاري را فراهم نمايند. و المللي كه الگوهاي مناسبنظام بين يك وجود -
   .2اصالحي داشته باشديك نظام مديريتي قابل انعطاف كه ظرفيت خود  وجود -

                                                            
 .60-61، صص 1385زاهدي و نجفي،  1
  .6، ص 1381هارتموت،  ٢
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ريزي و تدوين نقشه راه براي گذار به سوي توسعه برنامه اهميت  برشمرده، الزامات به توجه با
شود. همچنين، بايد خاطر نشان ساخت كه در فرآيند حركت به سوي توسعه نمايان مي پايدار
به اين معنا كه بايد كنند. ايفا مي نقش بسزايي (حاكميت) هاي ملينظام سياسي و دولت پايدار،
ويژه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهها و پوياييهاي الزم براي افزايش ظرفيتزمينه

المللي فراهم نموده و در تقويت آن گام بردارند. زيست محيطي را در درون مرزها و در سطح بين
تنها بازيگر در عرصه توسعه پايدار نيست. بلكه در كنار دولت،  ته بايد در نظر داشت كه دولتالب

هاي مردم نهاد، نيروهاي سياسي ساير بازيگران داخلي از جمله جوامع مدني به ويژه تشكل
در  د.نكنمهمي ايفا مي و... نيز در فرآيند نيل به توسعه پايدار نقش الملليمخالف، نهادهاي بين

آفرينان فرآيند توسعه پايدار و تعامل اين نقش آفرينان تعامل بين كليه بازيگران و نقش اين مسير
  با دولت بسيار حائز اهميت است.

قش درخور توجهي را براي ن نيز هاي اقتصادي سازگار با اهداف توسعه پايداراتخاذ سياست
عنوان مثال، پيگيري راهبردهاي رشد سبز كه به به كند.اي پايدار ايفا ميبه توسعهدستيابي 

ونقل غير آالينده، حمل ،اري محيط زيست، انتشار كربن كمترپيشرفت اقتصادي مبتني بر پايد
تواند مي ،و توجه به مالحظات اجتماعي در فرآيند توسعه اقتصادي تأكيد داردمديريت پايدار جنگل 

   .1سازدمسير رشد اقتصادي را با اهداف توسعه پايدار سازگار 
 توسعه به دستيابياليي در اهميت با از  توليد اطالعات در گذار به سوي توسعه پايدارهمچنين،  

ضروريست يك نظام جامع اطالعاتي در كشورها ايجاد شود  درواقع، است برخوردار است. پايدار
هاي مختلف توضيح دهنده توسعه پايدار رصد كند كه به طور مداوم وضعيت كشور را در شاخص

هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي حساس باشد، تا از و نسبت به تغيير وضعيت در حوزه
آن كشور شناسايي و اقتضائات  سكشوري براساهاي فراروي توسعه پايدار در هر گذر چالشاين

  . زوكارهايي انديشيده شودنسبت به رفع آن سا
  

                                                            
1 Maclean & Plascencia, (2012). 
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  هاي توسعه پايدار شاخص
دگرگوني «سند اهداف در نظر گرفته شده در براساس  ،توسعه پايداري پايش هاشاخص هم اكنون 

براي توسعه  اين سند .اندشدهتدوين  1»براي توسعه پايدار 2030و تحول در جهان ما: دستور كار 
. اطالعات آماري باشدميشاخص  140و  هدف جزئي 169، هدف كالن 17مشتمل بر  پايدار

) به معرفي 3) و (2شماره ( هايولشود. جدارائه مي Index SDG«2« ها براساس گزارششاخص
  جهت ارزيابي توسعه پايدار پرداخته است. هاترين زيرشاخصبرخي از مهمو  هدف اصلي 17

  )2015-2030ر (پايداهاي توسعه آرمان هدف اصلي برنامها  -2جدول 
  اي هر نقطه در و آن اشكال تمامي در فقر به دادن پايان .1 هدف
  پايدار كشاورزي توسعه و بهتر تغذيه و غذايي دستيابي به امنيت گرسنگي، به دادن پايان. 2 هدف
  سنين درتمامي و و ارتقاي رفاه براي همگان زندگي سالم ايجاد .3 هدف
  همگان براي العمر مادام يادگيري هايفرصت ترويج و آموزش فراگير سازيفراهم .4 هدف
  دختران و تمامي زنان توانمندسازي و جنسيتي برابري به دستيابي .5 هدف
  همگان براي بهداشت و آب پايدار ايجاد دسترسي و مديريت. 6 هدف
  نوين براي همگان  و پايدار مطمئن، صرفه، به مقرون انرژي منابع به دسترسي ايجاد .7 هدف
  همگان براي كار شايسته و و مولد كامل اشتغال پايدار، و فراگير مداوم، اقتصادي رشد ترويج. 8 هدف
  نوآوري ترويج و فراگير، و پايدار سازي صنعتي ترويج هاي مقاوم،ايجاد زيرساخت .9 هدف
  كشورها ميان در و درون در نابرابري كاهش .10 هدف
  آور و پايدارهاي فراگير، ايمن، تابايجاد شهرها و شهرك .11 هدف
  مصرف و توليد پايدار الگوهاي تضمين .12 هدف
  آن آثار و اقليمي تغيير با جهت مقابله قوري اتخاذ اقدام .13 هدف
  توسعه پايدار با هدف دريايي منابع و درياها، ها،اقيانوس از پايدار استفاده و حفاظت .14 هدف
ها، هاي خشكي، مديريت پايدار جنگلحراست، بازسازي و ترويج استفاده پايدار از اكوسيستم .15 هدف
  زيستي تنوع تخريب سازيو متوقف زمين تخريب فرآيند سازيمتوقف و تغيير و زاييبيابان با مبارزه
  همگان براي عدالت به دسترسي ايجاد پايدار، توسعه براي فراگير و جو صلح جوامع ترويج. 16 هدف
  توسعه پايدار با هدف جهاني هايهمكاري احياء و اجرا ابزارهاي تقويت .17 هدف

  .36، ص 1395زيست، سازمان حفاظت از محيطمأخذ: 
                                                            
1 Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development  
2 SDG Index and Dashbords Report 2018.  



11

  

11 

  )2015-2030(هاي توسعه پايدار آرمان اهداف برنامه هايزيرشاخصاهم  -3جدول
  ها شاخصترين برخي از مهم  SDGاهداف 

كردن  كنريشه  1
  فقر

جنسيت، سن، وضعيت اشتغال و موقعيت اساسبرالمللي فقربينزيرخطنسبت جمعيت-
 جغرافيايي (شهري و روستايي)

 در خدمات ضروري (آموزش، سالمت و حمايت اجتماعي) نسبت مجموع مخارج دولت -
 هاي تأمين اجتماعيها و سازماننظام نسبت جمعيت تحت پوشش -
  پذيرهاي آسيبهاي انتقالي دولت در بخش زنان، اقشار فقير و گروهنسبت پرداخت -

كن كردن ريشه  2
  گرسنگي

سوءتغذيهشيوع-
 سال  5شيوع كوته قدي در ميان كودكان زير  -
   غذايي مواد اتالفميزان  -
  قيمت مواد غذاييهاي شاخص ناهنجاري -
  كشاورزي مولد و پايدار مبتني بركشاورزي  اراضي مساحتنسبت  -
 وري منابع (مواد مغذي، آب، انرژي)بهره -

و  سالمتي  3
  تندرستي

 هادسترسي پايدار آنها به داروها و واكسناساسبرنسبت جمعيت-
 سال 5كودكان زير  وميرمرگنرخ  -
 ميزان پوشش خدمات اوليه بهداشتي  -
 يا نظام سالمت عمومي تعداد افراد تحت پوشش بيمه سالمت -
 تراكم توزيع مدكاران سالمت -
  هاي اصلي سالمتهاي رسمي به بخش تحقيقات پزشكي و بخشمجموع خالص كمك -

آموزش با   4
  كيفيت

 هاي تحصيلمتوسط سال-
 هاي ابتدايي و متوسطهالمللي رياضي و علوم در دورهنتايج بين -
  اندهاي تربيت مدرس را را گذراندهدورههاي مختلف تحصيلي كه دورهنسبت معلمان در  -
 دسترسي به اينترنت، رايانه، آب نوشيدني و...نسبت مدارسي كه  -
  برخوردارندسواد  وسطح معيني از مهارت ازدرصد افراد در يك گروه سني خاص كه -

برابرسازي   5
  جنسيتي

سال و باالتر توسط شريك  15هاي بدني، جنسي و رواني زنان و دختران نسبت خشونت-
 ماه گذشته برحسب شكل خشونت  12آنها در زندگي

 هاي محليهاي در اختيار زنان در مجالس ملي و دولتنسبت تعداد كرسي -
  در مناصب مديريتيشاغل نسبت زنان  -
حقوق عرف) حقوق برابر زنان  همچنيننسبت كشورهايي كه در آنها چارچوب قانوني (و  -

  نسبت به مالكيت و كنترل اراضي تضمين شده است. 

سالم و  آب  6
  بهداشت

  هاي مرتبط با آب در طول زمانميزان تغيير در وسعت اكوسيستم-
 هاي سطحيكيفيت آب آشاميدني و آب -
 كننده از خدمات آب شرب سالم و مديريت شدهنسبت جمعيت مصرف -
 نسبت فاضالب تصفيه شده -

  هاي پاكانرژي  7

 عنوان درصدي از توليد ناخالص داخليوري انرژي بهگذاري در بهرهميزان سرمايه-
ها و فناوري مالي مربوط به زيرساخت وانتقالنقلگذاري مستقيم خارجي در ميزان سرمايه -

 در خدمات توسعه پايدار
 پاكهاي نسبت جمعيت برخوردار از برق و انرژي -
  هاي تجديدپذير از كل مصرف نهايي انرژيسهم انرژي -

و  كار شايسته  8
  رشد اقتصادي

 كودكان كارنرخ اشتغال-
 حمايت از حقوق كارگرانميزان  -
بخشي  عنوانبههاي اشتغال هاي دولتي در بخش حمايت اجتماعي و برنامهمجموع هزينه -

 از بودجه و توليد ناخالص داخلي
  )ILOالمللي كار (منابع سازمان بيناساسملي با حقوق كار بريش انطباقميزان افزا -
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  هاترين شاخصبرخي از مهم  SDGاهداف 

9  
صنعت، 

زيرساخت و 
  نوآوري

 افزوده بخش صنعتنسبت صنايع كوچك از كل ارزش-
 افزوده به ازاي هر واحد ارزش co2ميزان انتشار  -
 ناخالص داخليعنوان بخشي از توليد هاي تحقيق و توسعه بههزينه -
  افزودهكل ارزشافزوده صنايع داراي فناوري باال و متوسط بهنسبت ارزش -

كاهش   10
  هانابرابري

 سن و جنسيت اساس بردرصد از متوسط درآمد 50نسبت افراد داراي كمتر از-
 هاي سالمت ماليشاخص -
  اجتماعيهاي دستمزد و حمايت سهم كار از توليد ناخالص داخلي، شامل پرداخت -

11  
شهرها و 

هاي شهرك
  ايمن و پايدار

 دسترس هستنديافته شهري كه براي عموم مردم قابلميانگين سهم مناطق توسعه-
منظور اي بهنسبت جمعيت ساكن در شهرهايي كه برنامه توسعه شهري و منطقه -

  .گرددبيني جمعيت و نياز منابع اجراي ميسازي پيشيكپارچه
طور مناسب تخليه آوري و بهصورت مناسب جمعجامد شهري كه بهنسبت پسماندهاي  -

 شوندمي
 نسبت نرخ مصرف بنزين به نرخ رشد جمعيت -
 هاي غيررسميها و سكونتنسبت جمعيت شهري ساكن در زاغه -
  ونقل عمومينسبت افراد داراي دسترسي مناسب به سيستم حمل -

مصرف توليد و   12
  مسئوالنه

  كنند.هاي پايداري را منتشر ميگزارشهايي كهتعداد شركت-
 يافت شده زتُناژ مواد با اساس برنرخ بازيافت ملي  -
 تعداد راهبردها براي آموزش توسعه پايدار، گردشگري پايدار -
   زيستمحيطهاي سازگار باميزان حمايت از فناوري -

اقدامات   13
  وهواييآب

  تعداد راهبردهاي ملي بجهت كاهش خطرات بحران-
  ايانتشار گازهاي گلخانهميزان  -
 پذيري هوامعيارهاي آسيب -

زيستن پايدار   14
  در آب

 تراكم پسماندهاي پالستيكي شناور در مناطق ساحلي-
 نسبت ذخاير ماهي در سطوح پايدار بيولوژيك -
  شوندنسبت مناطق ويژه كه با رويكرد مبتني بر اكوسيستم مديريت مي -

زيستن پايدار   15
  در خشكي

  هاي پيشرو براي سالمت اكوسيستمشاخصوضعيت-
  شودطور غيرقانوني شكار شده يا قاچاق ميوحش تجاري كه بهنسبت حيات -
 هاميزان پيشرفت در جهت مديريت پايدار جنگل -

  صلح و عدالت  16

  سال داراي تجربه تنبيه بدني و خشونت رواني توسط سرپرستان17تا1نسبت كودكان-
  هزار نفر  100تعداد قربانيان قاچاق انسان در هر  -
 هاي مالي ورودي و خروجي غيرقانوني ارزش كلي جريان -
 وجود مؤسسات مستقل ملي حقوق بشر مطابق با اصول پاريس -
  الملليتوسعه در نهادهاي بيننسبت اعضاء و حق رأي كشورهاي درحال -

مشاركت براي   17
  اجراي اهداف

  يافتهگذاري در كشورهاي كمتر توسعهرژيم ارتقاي سرمايهتعداد كشورهاي داراي-
هاي همكاري علمي و يا فناوري ميان كشورها و نسبت آنها ها و برنامهنامهتعداد توافق -

 اساس نوع همكاري بر
توسعه جهت ارتقاي توسعه، هاي مالي مورد تأييد براي كشورهاي درحالمقدار كل تأمين -

 زيستهاي سازگار با محيطناوريانتقال، توزيع و انتشار ف
 يافته از ميزان صادرات جهانيتوسعه و كشورهاي كمتر توسعهسهم كشورهاي درحال -
  يافته در صادرات جهان سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه -

  .61-86، صص 1395، زيستسازمان حفاظت از محيطمأخذ: 
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 ارزيابي وضعيت توسعه پايدار در جهان 

كشور در تحقق اهداف توسعه  156به ارزيابي وضعيت  ،2018سال در  SDG Index گزارش
اي هداراي وضعيت مطلوب در شاخصاول  و كشور  20بر اساس اين گزارش  پايدار پرداخته است.

 .باشندمي) OECDاقتصادي ( و توسعه مكاريهسازمان توسعه پايدار در زمره كشورهاي عضو 
دانمارك و فنالند، كشور سوئد، ) قابل مشاهده است، سه 1همانطور كه در نمودار شماره (

امتياز كلي كشور سوئد در شاخص توسعه  باشند.پايدار را دارا ميتوسعه در ترين وضعيت مطلوب
(بهترين  100از  85 امتياز  برآورد شده است و گوياي آن است كه اين كشور درصد 85پايدار 
 است و جايگاه كسب كردههاي توسعه پايدار آرمان گانه برنامه 17دستيابي به اهداف را در ) امتياز

به خود اختصاص داده است. كشور دانمارك با كسب  بررسي موردكشور  156اول را در ميان 
(بهترين  100از   83و كشور فنالند با كسب امتياز كلي (بهترين امتياز)  100از   84,6 امتياز كلي

 .1اندكشور به خود اختصاص داده 156به ترتيب جايگاه دوم و سوم را در ميان امتياز) 

 بهترين امتياز) 100(نمره هاي توسعه پايدار هاي پيشرو در شاخصكشورامتياز  -1نمودار

Sorce: SDG Index, 2018.  

                                                            
 100شود كه امتياز نزديك به بندي ميدسته 100تا  0امتياز كشورها در بازه بين  SDG Indexبراساس گزارش  ١

  دهد.وضعيت بدتر در توسعه پايدار را نشان مي 0گوياي وضعيت بهتر در توسعه پايدار و امتياز نزديك به 
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بهترين امتياز) 100(نمره توسعه پايدار  هايشاخص كشورهاي پيشرو در -2نمودار  

 
Sorce: SDG Index, 2018. 

هاي با وضعيت نامطلوب در شاخص هاي، كشور2018در سال  SDG Indexبراساس گزارش 
سه كشور . اندقرار گرفتهسعه پايدار در زمره كشورهاي آفريقايي و كشورهاي با شرايط جنگي تو

در شاخص كشورها با نامساعدترين وضعيت فريقاي مركزي در زمره آكونگو، چاد و جمهوري 
(بهترين  100از  37,7كشور جمهوري آفريقاي مركزي با كسب امتياز باشند. توسعه پايدار مي

  .داردنامساعدترين وضعيت در توسعه پايدار قرار و مين كشور ا156ُدر جايگاه  امتياز) 
بهبود وضعيت اين كشورها در نيل به باشد كه اين عملكرد حاوي اين پيام به ساير كشورها مي

باشد، بلكه نيازمند كمك ساير كشورها تنها نيازمند تالش بيشتر توسط خودشان ميتوسعه پايدار نه
    ها و مشاركت جهاني بيشتر در اين زمينه است.جهت هموار كردن مسير حركت اين كشور
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  توسعه پايدار در ايران
  ايران پايدار درسير زماني گسترش مفهوم توسعه  -1

با ايجاد كميته ملي توسعه  ،ايدارتوسعه پ هاي ناظر بردها، معيارها و شاخصتدوين راهبرموضوع 
هاي اجرايي مرتبط (مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، ها و دستگاهپايدار متشكل از وزارتخانه

ريزي كشاورزي، نيرو، امور خارجه، فرهنگ و آموزش عالي، نفت، سازمان مديريت و برنامه جهاد
يكي ديگر از همچنين،  .مورد توجه قرار گرفت 1372زيست) در سال و سازمان حفاظت محيط

نقاط عطف مرتبط با توسعه پايدار در كشور گنجاندن مفاد قانوني مشخص در ارتباط با توسعه 
هاي توسعه هاي توسعه پايدار در طرحهاي ناظر بر آنها و همچنين اعمال شاخصشاخصپايدار و 

  .1قانون برنامه پنجم توسعه است 185و  184اي در مواد ملي و منطقه

 ايران در  توسعه پايدار ارزيابي وضعيت -2

با كسب ، كشور ايران 2018شاخص اهداف توسعه پايدار گزارش  اطالعات ارائه شده درمطابق با 
 ارزيابيكشور مورد  156ميان  در 82در جايگاه ، بهترين امتياز) 100 نمره( 100از   65,5 امتياز

تالش بيشتري براي بهبود جايگاه به . اين آمار گوياي آن است كه كشور ايران قرار گرفته است
  . نياز داردگانه توسعه پايدار  17 هايشاخصخود در 

گانه توسعه پايدار با ميانگين جهاني، كشورهاي  17هاي مقايسه وضعيت كشور در شاخص
) 4) و (3شماره ( نمودارهاي) و 4جدول شماره (و كشورهاي منطقه منا در  OECD يافتهتوسعه

 شاخص مورد بررسي 17عملكرد كشور در شود كه با توجه به نمودارها نيز مشاهده مي .آمده است
نزديك  ،و مشاركت براي اجراي اهداف دستيابي به آب سالم ،جنسيتيبرابري  هايشاخص جزبه

كشورهاي منا نيز از همچنين، مقايسه عملكرد كشور با ميانگين  .است به ميانگين جهاني
مطابق با اطالعات كند. اگرچه راستايي وضعيت كشور با ميانگين كشورهاي منا حكايت ميهم

                                                            
  . 39، ص 1394پوراصغر سنگاچين و همكاران،  1
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تري را نسبت به ميانگين كشورهاي عملكرد مساعدشاخص  12در  ايران)، كشور 4جدول شماره (
   منطقه منا ثبت كرده است.

  بهترين امتياز) 100(نمره  توسعه پايدار گانه 17وضعيت كشور در اهداف  -4جدول 
 جهان OECD منطقه منا    گانه 17اهداف   ايران

 بدون فقر 99.9 95.0 99.4 86.3
 بدون گرسنگي 52.8 48.9 70.4 54.4
 سالمتي و رفاه 78.6 76.7 92.0 71.0
 آموزش با كيفيت 84.7 69.9 91.0 71.1
 برابري جنسيتي 48.0 47.1 78.2 64.2
 آب سالم و بهداشت 51.5 47.6 85.2 75.6
 دسترسي به انرژي پاك 78.9 81.5 88.0 66.0
 رشد اقتصادي و كار شايسته 63.8 54.1 82.3 64.9
 و نوآوريصنعت، زيرساخت  33.6 37.0 69.7 35.3
 كاهش نابرابري 64.9 62.5 75.5 57.3
 شهرها و جوامع پايدار 75.1 58.8 84.6 70.8
 توليد و مصرف مسئوالنه 68.3 66.9 55.7 69.2
 افدام براي اقليم 73.0 74.0 81.6 82.3
 زيستن پايدار در آب 61.7 46.0 52.4 48.6
 زيستن پايدار در خشكي 67.3 55.7 62.8 60.4
 صلح و عدالت 61.9 70.4 78.1 63.8
 مشاركت براي اجراي اهداف 50.2 63.4 59.7 62.1

Sorce: SDG Index, 2018.  
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 بهترين امتياز) 100(نمره  پايدارتوسعه  هايدر شاخص OECD وايران  وضعيت -3نمودار

  
Sorce: SDG Index, 2018. 

  

 بهترين امتياز) 100(نمره پايدار توسعه  هايمنطقه منا در شاخص وايران  وضعيت -4نمودار

  
Sorce: SDG Index, 2018. 
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نيز گوياي آن است كه وضعيت  توسعه پايدار گانه 17 اهداف  بررسي وضعيت كشور بر اساس
مساعد است و ازآنجاكه اين شاخص بر اساس  كن نمودن فقرريشهكشورمان تنها در شاخص 

شود و با خط فقر ملي بسيار دالر در روز سنجيده مي 1,9شاخص درصد جمعيت زيرخط فقر 
توان گفت كه در عمل وضعيت كشور در اين شاخص نيز نامساعد بوده و اين فاصله دارد، مي

گيري فقر  كه در اندازهچرا دهد.شاخص تصوير نادرستي را از وضعيت فقر در كشور نشان مي
ناديده گرفته  شرايط تورمي حاكم بر كشورها و اقتصادي شرايط، روز در دالر 1,9 براساس معيار 

 جهان كشورهاياين شاخص در تخمين ميزان افراد فقير در شود و اين مسأله موجب شده كه مي
داري را از وضعيت ميزان فقر در كشورهاي تري برخوردار باشد و برآورد تورشاز درجه اطمينان كم

  مختلف جهان را بدست دهد. 
در  هنفرخط فقر يك خانوار چهار 1395هاي مجلس در سال مركز پژوهشگزارش  بر اساس

خط  1397در تابستان  كهدرحاليهزار تومان محاسبه شده  76ميليون و  2مناطق شهري حدود 
است و يا خط فقر در مناطق شهري كشور  يافتهافزايش هزار تومان 728ميليون و  2فقر به حدود 
 يافتهافزايش هنفر 4هزار تومان براي يك خانوار  278نسبت به بهار همان سال،  1397در تابستان 

نسبت به  1397فقر در سال  زيرخطقرار گرفتن افراد بيشتر در داللت بر  اين موضوع  .است
نفره روستايي در  4اين گزارش خط فقر براي يك خانوار  بر اساس. همچنين، داردهاي قبل سال

 1397در تابستان  كهدرحاليمحاسبه شده است هزار تومان  167 ميليون و 1معادل  1395سال 
 كه شاخصتوان نتيجه گرفت اين اساس مي است. بر يافتهافزايشهزار تومان  578ميليون و  1به 

  نيست. ما كشور براي مناسبي معيار ،روز در دالر1,9 فقر خط زير جمعيت درصد
كشور در ارتباط با  ، وضعيت)4) و (3هاي شمار (ارائه شده در نموداراطالعات  بر اساس
دسترسي  ،صنعت، زيرساخت و نوآوري، برابري جنسيتي، كردن گرسنگي كنريشههاي شاخص

 آل ايدههاي اساسي است و با وضعيت دچار ضعف ،مشاركت براي اهدافو  تسالم و بهداش به
  فاصله چشمگير دارد. 

از وضعيت ركود تورمي اي طور عمدهبه كن كردن گرسنگي باريشهضعف اقتصاد كشور در ارتباط 
همواره با  هاي از سالجز در معدودشود. چراكه اقتصاد كشور بهحاكم بر اقتصاد كشور ناشي مي
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از  ،از طرف ديگر، فضاي ركودي حاكم بر اقتصادو  مواجه بودهباال و دورقمي  يهاتورم
 كشور شرايط تورمي اقتصاد سويكاين اساس، از  . براستزايي اقتصاد كاسته هاي اشتغالظرفيت

منجر شده و از سوي ديگر به علت فضاي ركودي  مواد غذايي ازجملهكاالها افزايش قيمت به 
 و لذا تر گرديده، فقر گستردهمحدود شدهكسب درآمد در جامعه  فرصت ايجاد اشتغال و ،اقتصاد

شكل كوچك كردن  بهخود را  تحليل يافته است و اين وضعيت شدتبهقدرت خريد خانوارها 
 1396الي  1387هاي طي سال گزارش بانك مركزي بر اساس .خانوارها نشان داده است سفره

مقدار  طي دوره مورد اشاره است به اين صورت كه مقدار مصرف مواد غذايي اصلي كاسته شدهاز 
كيلوگرم  445كيلوگرم، نان از  106كيلوگرم به  146برنج از  مواد غذايي اساسي همچون مصرف

كيلوگرم  126كيلوگرم به  215كيلوگرم و شير از  37كيلوگرم به  56كيلوگرم، گوشت از  298به 
دريافت مواد  لحاظ ازدرصد جامعه ايران  30است و اين امر موجب شده كه حدود  يافتهكاهش

  .1غذايي براي پاسخ به نيازهاي غذايي دچار سوءتغذيه باشند
پشتيبان  سندعنوان ارائه شده به گزارش بر اساس ارتباط با نامساعد بودن وضعيت نظام سالمت در

شاخص هاي سالمت در كشور اشاره كرد. توان به باال بودن هزينهمي، 2توسعه برنامه ششم
تحميل خانوارها  باشد كه بهميسالمت  هايميزان هزينهگوياي  ،پرداخت مستقيم از جيب

 ،هاي ملي سالمت توسط مركز آمار ايرانمحاسبه حساب بر اساس. مقدار اين شاخص شودمي
ميانگين پرداخت مستقيم از جيب  كهدرحاليشده است.  درصد برآورد 38,11برابر  1394در سال 
مردم  آنكهحالباشد. درصد مي 10و اين رقم در كشورهاي پيشرفته زير  بودهدرصد  18در دنيا 

در برعكس،  طوربهو  باشندبرخوردار ميتوانايي بيشتري براي پرداخت پيشرفته از  در كشورها
پرداخت در كمتري  توانكه مردم  حالي در، (همچون ايران) نيافتهتوسعهو  توسعهدرحالكشورهاي 

نمايد،  گذاريسرمايهدولت بيشتر در بخش سالمت الزم است كه  دارند وهاي سالمت هزينه
   .شوداز جيب پرداخت ميمردم هاي سالمت هزينهسهم بيشتري از 

                                                            
  . 9)، ص 1396اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ( 1
  .42ص  )،1394كشور ( ريزيبرنامه و مديريت سازمان 2
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، عملكرد كشور در شاخص 2018همچنين، مطابق با آمارهاي ارائه شده در شاخص توسعه پايدار 
هاي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي دسترسي به آب نيز نامساعد است. بر اساس بررسي

متر مكعب رسيده است  1000هاي اخير سرانه منابع كشور به كمتر از و آب اتاق ايران طي سال
ي كشور در تنش آبي مزمن قرار دارد، اگرچه اين رقم در سراسر كشور يكسان نيست و اين يعن

متر مكعب رسيده است و داللت  500نحوي كه در برخي از نقاط مقدار سرانه آب به كمتر از به
  بر تنش آبي مطلق در آن منطقه دارد. 

هاي زيرزميني هاي آبتوسط شركت مديريت منابع آب ايران، ذخيره شده براساس آمار متنشر
رويه از اين نوع منابع آبي از وضعيت چندان هاي غير مجاز و استفاده بيدر كشور به علت حفر چاه

باشند. هاي حفر شده غيرمجاز ميدرصد از چاه 42مناسبي برخوردار نيست. در حال حاضر حدود 
ميليارد مترمكعب از ذخاير غيرقابل  120جر به برداشت و تخليه حدود ها، منرويه چاهحفر بي

دشت  22هاي ممنوعه و بحراني كشور از تجديد منابع آب زيرزميني كشور و افزايش تعداد دشت
 هايشاخص و ابعاد گسترش روند .1گرديده است 1397دشت در سال  404به  1345در سال 
 مديريتي رويكردهاي اصالح براي را ترديدي و درنگ هگونهيچ جاي آن پيامدهاي و آب بحران
 بحران اين مديريت براي مختلفي راهكارهاي و هابرنامه اگرچه. گذاردنمي باقي كشور آب بخش
  .2دارد هاآن اندك اثربخشي يا و بودن ناكافي از حكايت شواهد اما اند،شده اجرايي يا و تدوين

بايد در نظر داشت كه تزريق نيز عت و نوآوري در شاخص صنجايگاه كشور عف خصوص ضدر 
، ضمن تسلط هاي متماديطي سال دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي منظوربهدرآمدهاي نفتي 

است. در  دامن زده جويي رانتفضاي رانتي بر اقتصاد كشور، به ايجاد ساختار انگيزشي متكي به 
و دستيابي به كيك نفتي شور تغيير كرده كاقتصادي  بازيگراناولويت ، سويكاين شرايط، از 

نياز بينوآوري  ها را ازبنگاهاين شرايط ها قرار گرفته است و لذا سود بنگاه سازي حداكثرمبناي 
ها را با نارسايي ه، سعي نموددولت به پشتوانه درآمدهاي نفتيساخته است و از سوي ديگر، 

و اين امر ضمن ايجاد ساختار صنعتي  بيشتر به اقتصاد كشور جبران كند تخصيص ارز و ريال

                                                            
1 http://otaghiranonline.ir/news2/17824 
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كميت با رشد  لحاظ بهآموزشي وابسته به دولت، منجر به آن شده كه نظام نوآوري و ساختار 
 نوآوري و آموزش با نيازهاي بازار كار و راستاييهمكه همان  ، اما به لحاظ كيفيتشود همراه

توليد علم با رويكرد ثبت اختراع و  در عمل در ونشود  توفيقي حاصل، استنيازهاي صنعت 
  . 1مند نباشداز جايگاه مطلوبي بهره نيز اقتصاد كشور سازي دستاوردهاي علميتجاري

داشتن يك نقشه راه تحت عنوان  ،بهبود جايگاه صنعتي كشور منظوربه آنكه عليرغمهمچنين، 
شود و اغلب كشورهاي پيشرفته در سند استراتژي توسعه صنعتي، از ضروريات محسوب مي

مقاطعي از مراحل توسعه خود از وجود اين نقشه راه بهره بردند، كماكان خأل چنين سندي در 
منابع  نهيبه ريغكشور وجود دارد. عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي منجر به اتالف و تخصيص 

در قالب استراتژي  كشور مزيت داراي صنايع و صنعتي هايگرديده است. چراكه، تعيين اولويت
 به هدفمند دولت هاحمايت و كشور هايسرمايه منابع، هدايت و يدهعالمت توسعه، سبب

 هايبخش در صنايع بيشتر حاضر تمركز حال در شد. متأسفانه دخواه موردنظرهاي بخش سمت
توانند موتور رشد و توسعه است كه تجربه ثابت كرده اين صنايع نمي خام مواد و رانت به متكي

  كشور باشند.
كه  كرد خاطرنشاندر ارتباط با جايگاه نامناسب كشور به لحاظ شاخص رشد اقتصادي نيز بايد 

مولد آن  دهي و چارچوب نهادي غيرترين تنگناي ساختاري اقتصاد ايران به سيستم پاداشمهم
هاي غيرمولد و سوداگرانه داده ها به بخششود. در چنين ساختاري بيشترين پاداشمربوط مي

 واسطهبهگيرد كه حمايت كافي صورت نمي تنهانههاي حقيقي اقتصاد، شود و از بخشمي
دهي شوند. سيستم پاداشهاي حاكم، از گردونه رقابت خارج ميهاي غيرمنصفانه و تبعيضرقابت

و انگيزه براي فعاليت در  باالبردهبراي بخش حقيقي اقتصاد  شدتبههاي مبادله را معيوب، هزينه
ثبات اقتصاد كالن اي ديگر، بايد در نظر داشت كه از زاويه اين حوزه را كمرنگ ساخته است.

شرط الزم براي رشد اقتصادي پايدار و مستمر است و بخش خصوصي براي حضور در اقتصاد 
بيني پذيري براي انجام هاي مولد به ثبات، امنيت و قابليت پيشدر بخش خصوصبه

هاي اقتصاد وجود نوسانات زياد در شاخصاين در حالي است كه گذاري نيازمند است. سرمايه
                                                            

  .117-126صص )، 1395طاهر پور و صمديان (  1
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شود كه فعاالن اقتصادي كالن نظير نوسانات نرخ ارز و تغيير مكرر قوانين و مقررات باعث مي
در عرصه  هاي بلندمدتريزي در خصوص انجام فعاليتل اطمينان براي برنامهنتوانند از حداق

از منظر اهداف اقتصادي نيز، در تحقق توسعه پايدار با اقتصاد كشور و  1اقتصاد برخوردار باشند
  ساسي مواجه باشد. هاي اچالش

كشور يت ، وضع2018سال هاي توسعه پايدار در براساس آمارهاي ارائه شده در گزارش شاخص
گزارش مجمع جهاني ارئه شده در مطابق با آمار باشد. در شاخص برابري جنسيتي مساعد نمي

 با كشور 10كشور در زمره  149در ميان  142با كسب رتبه ايران  كشور، 20182 در سال اقتصاد
ترين مهم مشاركت پايين زنان در بازار كار و مناصب سياسي. دارد قرار جنسيتي شكاف بيشترين

 موانعدر خصوص  است. هاي توضيح دهنده گسترده بودن شاخص شكاف جنسيتي در كشورعامل
 در ساالري مرد سنتي تفكر حاكميتتوان به كشور ميدر  زنان يروي مشاركت اقتصاديشپ

 فقدانشوند)، خانوار محسوب مي اقتصادي معيشت اصلي كننده تامين مردها كه باور جامعه (اين
  ... اشاره كرد. و شرايط واجد اكتسابي هايمهارت نقص زندگي، -كار توازن

  گيريتيجهن
به مديريت استفاده از منابع طبيعي، اجتماعي، انساني و اقتصادي در كنار حفاظت از  پايدار توسعه
، پيشرفت اقتصادي، زيستمحيط به رساندن آسيب اي كه بدونگونهتأكيد دارد، به زيستمحيط

ويژه افزايش پايدار و مستمر رفاه سياسي جوامع حاصل شود و ابعاد توسعه انساني، به اجتماعي و
   وز و آينده بشر به ارمغان آورد.را براي نسل امر

توسعه گوناگون هاي بسياري از معضالتي كه در حال حاضر جامعه جهاني در حوزه واسطه آنكهبه
 ناشي از رويكرداست،  با آن مواجه )محيطياقتصادي، اجتماعي، سياسي و خصوصاً زيستپايدار (

ساير ابعاد تكوين و تكامل عدم  رويكرد توسعه اقتصادي صرف و(اقتصادي معطوف به رشد 

                                                            
ها سومين مشكل اصلي فعاالن اقتصادي و ، عدم ثبات در سياست2017-18پذيري سال بر اساس گزارش رقابت 1

  شود.نظام توليد كشور محسوب مي
2 The Global Gender Gap Report 2018 
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و نظامند  اي جامع، هماهنگبرنامهشود پيشنهاد ميهاي گذشته بوده، لذا در دههمختلف توسعه)
اي از كشور تدوين شود كه مجموعهدر وسعه پايدار تهاي آرمانبرنامه  سازيعملياتيدر راستاي 

  هاي زير را در برگيرد:  سياست
تني بر توان و پايداري زيست بوم. ، هماهنگ و نظامند منابع طبيعي مبمديريت جامع -

هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد ها و توانمنديويژه با افزايش ظرفيتبه
  مشاركت مردمي

هاي صوتي، امواج و كنترل منابع و عوامل آالينده هوا، آب، خاك و آلودگيپايش مستمر  -
هاي هاي مخرب و تغيير نامساعد اقليم و الزام به رعايت استاندارها و شاخصو اشعه
  هاي توسعه پايدارمحيطي در قوانين و مقررات و برنامهزيست

هاي پاك، محصوالت انرژيگسترش اقتصاد سبز با تأكيد بر صنعت كم كربن، استفاده از  -
هاي اقتصادي، مندي از ظرفيتها با بهرهكشاورزي سالم و مديريت پسماندها و پساب

  اجتماعي، طبيعي و زيست محيطي
سازي الگوي هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينهاصالح الگوي توليد در بخش -

  ي سازگار با محيط زيستويژه ترويج مواد سوختمصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به
ونقل همگاني ونقل برقي و افزايش حملونقل عمومي سبز از جمله حملتوسعه حمل -

 شهرها ويژه در كالنبه
 غيرمولد هايفعاليت هزينه بردن باال  طريق از اقتصاد، توليد ضد نهادي ساختار اصالح -

 از ناشي زحمتبي و الوصولسهل درآمدهاي به دستيابي هايراه ساختن مسدود و
  فسادآلود و جويانهرانت سوداگرانه، هايفعاليت

دار و سازگار با محيط هاي دوستها به سمت فناوريگذرايحمايت و تشويق سرمايه -
  زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز

براي مقابله با  ايتقويت ديپلماسي محيط زيست در راستاي دستيابي به اجماع منطقه -
هاي هدفمند و تأثيرگذاري هاي آبي،  و گسترش مشاركت و همكاريوغبار و آلودگيگردو
 المللي در زمينه محيط زيستاي و بينمنطقه
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 هاييتاولوعيين تمبتني بر حفاظت از محيط زيست و ي ي توسعه صنعتژتدوين استرات -
نخبگان، استادان دانشگاه،  يهمكاري با رانت ياسياز اقتصاد س دورازبه يديتول

 كشورپژوهان يندهها و آتيساستراتژ
هاي درآمدزا، پذير به داراييكننده دسترسي اقشار آسيبتسهيلهاي اجراي سياست -

 چون تجهيز آنها به مهارت و ايجاد اشتغال براي آنهاهم
قالي تهاي انجاي پيگيري پرداختهاي انتقالي هدفمند به پيگيري سياست پرداخت -

 همگاني
مندي عادالنه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي تأمين امنيت غذايي و بهره -

 اي و جهانيمطابق با استاندارهاي منطقه
هاي جامع و يكپارچه سالمت با افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت -

 وري، كارايي و بهرهمحوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطالع رساني، اثربخشي
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 فرم ارزيابي بروشور

  كنيد؟شده در بروشور اقتصاد به زبان ساده را تا چه ميزان مفيد ارزيابي ميمفاهيم ارائه -1
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لطفًا این فرم را پس از تکمیل جدا نموده و به دفتر مرکز تحقیقات و بررسی  های اقتصادی اتاق ایران تحویل فرمایید.

"

  

١٧ 
  

 فرم ارزيابي بروشور
  كنيد؟اقتصاد به زبان ساده را تا چه ميزان مفيد ارزيابي ميمفاهيم ارائه شده در بروشور  -1

  □ضعيف     □متوسط     □خوب     □عالي 
  
  هاي بعدي بروشور موافقيد؟آيا با تهيه نسخه -2

  □خير        □بلي 
  
  پيشنهادات شما براي بهبود نسخه هاي بعدي بروشور چيست؟ -3

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  
  
ز نظر شما در نسخه هاي بعدي بروشور، بايستي به معرفي چه متغيرها يا مفاهيم اقتصادي پرداخته ا -4

  شود؟
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  

  
- روزرساني دانش هيئت نمايندگان محترم پيشنهاد ميهاي آموزشي را براي بهبرگزاري چه دوره -5

  نماييد؟ 
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ 
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