توازن

وزیركشور:
ساماندهی بسیاری از شاخصهای نامطلوب اقتصادی مانند نرخ تورم باال و
نرخ بیكاری ،از دستاوردهای قابل پیشبینی توسعه اقتصاد روستایی است.

باید تمام ظرفیتهای تولیدی اقتصادی در همه مناطق فعال شود كه این امر

سال  ،6731سال اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل

می تواند به توسعه متوازن و تقویت قدرت ملی هم كمک كند.
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و متوازن منطقهای

"وضعیت ایران در شاخصهای جهانی توسعه(")6167-6161
به نقل از  :احمد آل یاسین
اشاره

11

با توجه به اهميت روزافزون مقوله توسعه و توسعه پايدار در سطح جهاني،

براي آگاهي بيشتر و آساني درك جايگاه ايران در رتبهبندي جهاني و

نهادهاي مختلف بينالمللي به بيان گزارش وضعيت كشورهاي مختلف در

شاخصها و زيرشاخصهاي تاثيرگذار بر كيفيت زندگي ،رفاه اجتماعي و
زز

زمينه شاخصهاي جهاني توسعه پرداختهاند و بدين وسيله رتبهبنديهاي

آسايش مردم ،رتبه ايران در  21شاخص و زير شاخص كليدي شامل4

مختلفي را نيز در اين حوزه مطرح نمودهاند .در ادامه"وضعيت ايران در

شاخص اقتصادي و  52شاخص كيفي براي سالهاي  5102تا  5102در

شاخصهاي جهاني توسعه( ")5102-5102به نقل از احمد آل ياسين مطرح

ادامه مورد كندوكاو قرار گرفته است.

گرديده است .اين گزارش ،نكات و آموزههاي ارزندهاي در ابعاد مختلف

نكات مورد بحث

زيستمحيطي؛ سياسي؛ اجتماعي و اقتصادي براي كارگزاران توسعه در

الف .رتبه ایران در  71شاخص جهانی توسعه()6167-6161

سطح كشور خواهد داشت.

تعداد كشورها

رتبه ایران

شاخص

081

015

توسعه انساني

081

12

سياره خوشحال

020

11

نشاط

028

001

رفاه بيشتر آنان صورت گرفته و براساس مصوبات ريو ،تاكنون گردهمايي-

كاميابي

045

011

آزادي فردي

045

058

هاي مهم بينالمللي مرتبط با توسعه پايدار برگزار شدهاند .در اين دوره

سرمايه اجتماعي

045

000

زماني حدود شش ابزار حقوقي مهم زيست محيطي بيين المللي تصويب

نابرابري جنسي

045

021

شده وبراي دولتهايي كه تدريجا به آن پيوستند الزامآور شدهاند.

فرصت و مشاركت

045

021

تشكيل كميسيون توسعه پايدار ملل متحد و تقويت تشكيالت جهاني

اقتدار سياسي

045

022

محيط زيست از ديگر دستاوردهاي اجالس سران زمين بوده است .اتحاديه

پيشرفت اجتماعي

025

14

كيفيت زندگي مرسر

521

512

كيفيت زندگي نامبو

021

041

81

28
025
41

مقدمه

سرانه توليد ناخالص

در بيش از نيم قرن گذشته از كلوپ رم تا نشست توسعه پايدار در هفتاد

داخلي بانك جهاني

سالگي سازمان ملل(سپتامبر  )5102در نيويورك ،كوششها و تالشهاي
بسياري از سوي كشورها ،سازمان ملل و دانشگاهها ،نهادها و كارشناسان
جهاني براي نيكبودي يا بهزيستي مردم جهان و افزايش كيفيت زندگي و

اروپا و بعضي از كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر واژه جديد"اقتصاد
سبز" سعي دارند وزن بيشتري به محيط زيست در اقتصاد آينده جهان

كيفيت زندگي

بدهند .اين در حالي است كه اكثريت كشورهاي در حال توسعه همچنان

اكونوميست

توسعه و رشد اقتصادي را در اولويت ملي خود قرار دادهاند .دركنار

پايداري زيست محيطي

018

فعاليتهاي گسترده جهاني و با قدمتي به طول نيم قرن ،نهادهاي گوناگون

شهرهاي امن جهان

21

پژوهشي و اقتصادي با همكاري واحدهاي مرتبط در سازمان ملل،

زيستپذيري

041

021

دانشگاهها و كارشناسان مستقل ،به تدريج به طراحي و تدوين ابزارها و

مردمساالري

021

028

فضاي كسب و كار

شاخصهايي گوناگون و متنوع پرداختهاند كه بتوانند ،پيشرفت كشورها

اكونوميست

در تامين نيازها ،سالمت ،رفاه ،امنيت ،آسايش ،آموزش ،اشتغال جوامع را

85

80

اندازهگيري كنند.
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11

شاخص

تعداد كشورها

فضاي كسب و كار بانك جهاني

081

عوامل پيشرفت بهرهوري

044

عوامل نوآوري

044

آزادي اقتصادي فريزر

025

آزادي اقتصادي هريتچ

084

درك فساد

012

آسيبپذيري

018

نوآوري

042

051

فالكت

018

2

تورم

042

2

بيكاري

048

025

و ديگر زمينههاي مشابه ،ايران در خطر رويارويي با بحران قرار دارد .جا
دارد تا تصميمسازان و سياستگزاران كشور به گونهاي جدي و با عزمي

رتبه ایران

راسخ به اين شاخصها و زيرشاخصها توجه كافي كنند ،تا حرمت كرامت
021

و منزلت ايراني به گونهاي شايسته حفظ و پايدار شود.

18

جمعبندی

015

وجود شاخصهاي گوناگون و متنوع اندازهگيري پيشرفت اجتماعي و
رفاهي كشورها ،به شرحي كه در اين نوشتار آمد و در آينده نيز منتشر

041

خواهد شد ،موهبتي است براي دولتمردان و كارشناسان برنامهريزي تا به

زز

010

كمك مباني بنيادين طراحي شاخصها كه در واقع اصول و پايههاي

022

توسعه به شمار ميآيند ،به تغيير و اصالح سياستگزاريها و مباني
برنامهريزيهاي آتي كشور رهنمون شود .در اين حالت نه تنها مديران از

44

جايگاه جهاني ايران در ميان ساير كشورهاي دنيا آگاه ميشوند ،بلكه با
مراجعه به روششناسي گزارشها و ارزيابي زيرشاخصها و شاخصهاي
فرعيتر از وضعيت كمي و كيفي بخشهاي گوناگون توسعه كشور اطالع
مييابند .در نتيجه مديراني كه عزم توسعه كشور و دغدغه پيشرفت
ايران را داشته باشند ،از فرصتهاي رايگان و شفاف اندازهگيري شاخص-
هاي جهاني براي بهبود بهزيستي مردم به خوبي ميتوانند بهرهگيري
كنند.
در سطح داخلي ،فعال شدن سامانه ساترا(سامانه ارزيابي توسعه و رصد
آمايش) در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،سنجش شاخصهاي

ب .تحلیل وضعیت ایران از نظر شاخصهاای جهاانی توساعه(-6161

توسعه زيستمحيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست كشور ،راه-

)6167

اندازي سامانه رصد(مركز پايش تحوالت اجتماعي كشور) در مركز امور

بررسي اطالعات مندرج در جدول باال ،مويد توسعهنيافتگي ايران در

اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور در دولت تدبير و اميد و تدوين سند

مقطع زماني()5102-5102در ابعاد اجتماعي و اقتصادي است .بر پايه

شاخصهاي توسعه پايدار منطقهاي در گروه توسعه و عمران مركز

شاخصهاي مطرح شده ،ايران در تورم رتبه سوم جهان و در فالكت رتبه

مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور مجموعهاي از اقدامات

پنجم جهان را به دست آورده و در زمينه آسيبپذيري در ميان 018

ارزشمند در زمينه سنجش وضعيت كلي توسعهيافتگي در سطح كشور

كشور ،رتبه  44را دارد ،يعني  024كشور از ايران كمآسيبپذيرتر ارزيابي

هستند كه ميتوانند زمينهها و بسترهاي الزم جهت تصميمسازي و

شدهاند .به طور كلي در زمينههاي مهم توسعه و كيفيت زندگي مانند:

تصميمگيري نظاممند و واقعبينانه را براي مسئوالن و مديران و برنامه-

كاميابي ،آزاديهاي فردي ،سرمايه اجتماعي ،نابرابري جنسيتي ،مردم

ريزان فراهم سازند.

ساالري ،فضاي كسب و كار ،آزادي اقتصادي ،فساد،كيفيت زندگي ،نوآوري

ان شاءاهلل در شماره آينده ميخوانيم:

"جایگاه حوضه آبریا درتوساعه پایادار و
متوازن منطقهای"
كاوه معصومی(كارشناس اجتماعی مدیریت آب در وزارت نیرو
و دانشجوی دكترای جغرافیا و برنامهری ی روستاییدانشگاه

توجه
نشریه علمی -خبری«توازن» باه صاورت هتتگای توسا
دبیرخانه دائمیهمایش منتشر مای شاود.منتظار دریافات
اخبار شما جهت درج در این نشریه هستیم.
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