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عبدالجلیل جمیلی

معرفی  1۱کشور مرفه دنیا
هموطنان ارجمند! ایرانیان مقیم کلیفورنیای جنوبی مجالت و نشرات مصور و مرغوبی را بصورت ماهوار یا دو
هفته ای و یا هفته وارتحت عناوین (پیام آشنا) (مترو) و (هفته بازار) وغیره به نشر میرسانند که انصافا محتوی
مطالب خوب غنی و معلوماتی و قابل استفاده بوده که جریانات گذشته قابل دقت و یا مسائیل تازه روزمره جهانی را
در بر میگیرد که بدین وسیله بعض مطالب ایشان را وقتا فوقتا بشما تقدیم میدارم ،که البته برای کمتر درد سردادن
تان مطالب مختصر را بصورت ُکل و مضامین طویل را بصورت اختصار با تذکر اسم موسسه نشراتی به مطالعه
شما میرسانم.
و اینهم اصل طلب منتشره پیام آشنا در مورد کشورهای مرفه ترین دنیا:
در فهرستی که توسط موسسه معتبر لوگاتوم اعالن شد بر اساس  ۹۸تغییریکه بین کشورها رونما گردید ،باالترین
رتبه بکشور های اسکاندیناوی تعلق گرفت مقدارپولیکه در هر کشور وجود دارد وعاید سرانه ناخالص ملی و
فیصدی جمعیتی که تمام وقت بکار مشغول اند ،از جمله این معیارها بشمار میروند و این  1۱کشور عبارت اند از:

 -۱ناروی
این کشور پادشاهی اسکاندینیوی در سال  2۱1۲هم این مقام را بخود اختصاص داده بود و اینکشور در مدت هفت
سال متواتر در ردیف کشورهای مرفه قرار دارد.

 -۲سویس
سویس کشوریست که برای سه سال متواتر مقام دوم را در قطار مرفه ترین کشور های جهان بخود اختصاص داده و
مدت هفت سال مقام اول را در شاخص زیر گروهی دولت کار آمد در طبقه بندی کشورهای مرفه ترین دنیا داشته است.

 -۳دنمارک
مردم دنمارک میتوانند بدولت کارآمد و وضعیت مطلوب خود در شاخص های مربوط بزیر گروهی تعلیمی و
سرمایه اجتماعی خود افتخار کنند و اگر در وضعیت زیر گروهی امور صحی مقام  1۲را نه! و بلکه موقف بهتر
از امروز را میداشت شاید در بین کشورهای مرفه ترین موقفش بهتر ازین هم می بود.

 -۴نیوزیلند
حس همبستگی اجتماعی و تعامل دوستی در جامعه نیوزیلند باعث شد که این کشور در شاخصهای زیر گروهی
سرمایه اجتماعی مقام اول را احراز کند .وعالوه بر کسب مقام چهارم درین طبقه بندی عنوان مرفه ترین کشور
غیر اروپائی دنیا را بخود اختصاص دهد.

 -۵سویدن
سویدن به لطف درجه اول بودن خود در شاخصهای مربوط بزیر گروهی استفاده از فرصت ها و کار آفرینی ها
امسال مقام سال گذشته کانادا را از آن خود کرده و با ارتقای یک پله برتبه پنجم مرفه ترین کشور های جهان قرار
گرفت.

 -۶کانادا
مردم کانادا میتوانند به رتبه اول خود در شاخصهای مرتبط با زیر گروپی آزادی های فردی در کشور خود افتخار
کنند و ازین آزادی ها لذت ببرند .کانادا تا سال  2۱1۱در درجه پنجم مرفه ترین کشورهای جهان قرار گرفته بود.

 -۷آسترالیا
آسترالیا برای سومین سال متوالی در رتبه هفتم مرفه ترین کشور های جهان قرار گرفت .اینکشور امسال در
شاخصهای مرتبط با زیر گروهی تعلیمی رتبه اول دنیا را بخود اختصاص داد.

 -۸هالند
این کشور که در سال گذشته در جایگاه نهم مرفه ترین کشور های جهان قرار داشت به لطف شاخص های مطلوب
خود در زیر گروهی تعلیمی ،صحت عامه و آزادی های فردی خود به درجه هشتم ارتقاء یافت.
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 -۹فنلند
یکی از کارکن ترین دولت های دنیا را دارا است در شاخص این زیر گروهی مقام پنج را در جهان دارد و با رتبه
سی و سومی که در شاخص اقتصادی جهان دارد در مجموع امسال رتبه هشتم آنکشور به رتبه نهم پائین آمده است.

 -۱۱ایرلند
ایرلند امسال به پاس رتبه چهار خود در شاخص های مرتبط با زیر گروهی امنیتی و ایمنی با صعود دو پله ای
درین طبقه بندی ،در قطار مرفه ترین کشورهای جهان مقام دهم را احراز کرده است.

 -11ایاالت متحده امریکا
ایاالت متحده امریکا امسال هم در شاخص های زیر گروه سالمتی در رتبه اول دنیا قرار گرفت.اما وضعیت
نابسامان امنیتی و ایمنی آن نسبت بسایر کشور های مرفه ترین دنیا با رتبه سی و سوم درین زیر گروهی ،باعث شد
که در جمله ده کشور مقدمترین مرفه دنیا جایگاه نداشته باشد.

 -۱۲آیس لند
آیس لند در آتالنتیک شمالی امسال در شاخص های مرتبط بزیر گروهی خود در میان پنج کشور برتر دنیا قرار
گرفت با آنهم  -رتبه عالی شاخهای مربوط بزیر گروهی آزادیهای فردی ،امنیت و ایمنی و فرصت های کار آفرینی
این کشور نتوانست مانع از سقوط آن در طبقه بندی امسال شود.

 -۱۳لوکزامورگ
وضعیت مطلوب شاخص های مربوط بزیر گروهای آزادی های فردی و سالمتی و همچنین بهبود احوال آنکشور
در شاخص های مربوط بزیر گروهی دولت مقتدر و اقتصاد استوار باعث شد که امسال به سه پله باال تر از موقف
شانزدهم به مقام سیزدهم در جمله مرفه ترین کشورهای جهان ارتقا نماید.
پایان
تذکر مختصر :چون همه مطالبم را به توجه هموطنان ارجمندم میرسانم ازینرو لزوما با تغییر کلمات و اصطالحات
فارسی ایرانی -مطالبم را با قید کلمات و اصطالحات دری افغانستان عرضه کرده ام.
ج.ج
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