ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫــﺎ از ﺷﮑــﺎف
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ،ﺑﯽ ﺷﮏ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ،ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ را دارﻧﺪ .در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮد و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎ ﻫﺪف …
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ  170ﺳﺎل ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮری اﯾﻦ ﺷﮑﺎف را ﭘﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ،اﯾﺴﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ،
روآﻧﺪا و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را در ﻣﯿﺎن  144ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در  4ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :آﻣﻮزش ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﺠﺎت
از ﻣﺮگ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ  ،ﻣﻌﺎون ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﻬﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪردان
ﺑﺎﺷﯿﻢ .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺒﺾ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ… .
ﺧﺒﺮ ﺟﻨﻮب رﺗﺒﻪ اول و اﺻﻔﻬﺎن اﻣﺮوز رﺗﺒﻪ دوم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ
ﺧﺒﺮ ورزﺷﯽ رﺗﺒﻪ اول و ﮔﻞ رﺗﺒﻪ دوم روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺎﯾﺰه درﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ
رﺗﺒﻪ اول را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ رﺗﺒﻪ دوم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .روزﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ از آن ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن رﺗﺒﻪ دوم درﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس رﺗﺒﻪ اول ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺐ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن )اﯾﮑﻨﺎ …
… ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺒﺮی -دﯾﺎر ﻣﯿﺮزا رﺗﺒﻪ اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ – .اﻗﺘﺼﺎد
آﻧﻼﯾﻦ و ﺷﻔﻘﻨﺎ ﻣﺸﺘﺮک رﺗﺒﻪ دوم ﺷﺪﻧﺪ 598 – .و اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﮐﺮﮔﺪن رﺗﺒﻪ اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
– زﻧﺎن اﻣﺮوز رﺗﺒﻪ دوم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد
ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ – ﺷﻬﺮﮐﺘﺎب رﺗﺒﻪ اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ – .ﺻﺒﺢ زﻧﺪﮔﯽ رﺗﺒﻪ دوم
…
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﻣﺸﻬﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻘﺪﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺑﺎره
آن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺣﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﮑﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ
ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ… .
اﻗﺘﺼﺎد رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد ،آﻣﻮزش ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در
ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  140ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻼﺣﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ )  144ﮐﺸﻮر( در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش را ،100
ﺳﻼﻣﺖ  135و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن را  136اﻋﻼم ﮐﺮد .وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ… :
….ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺮق :در ﮔﺰارش اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ  127ﮐﺸﻮر
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوری رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه  75و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻗﻄﺮ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوری آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ… ،
 ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻮم ﮔﺮدی ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺠﺎری و… در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد ،ﺑﻪ روﯾﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ… .
… – داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( و ﮐﺎر اﯾﺮان )اﯾﻠﻨﺎ( ﻣﺸﺘﺮک رﺗﺒﻪ دوم
ﺷﺪﻧﺪ – .ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .6 .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺒﺮی -
دﯾﺎر ﻣﯿﺮزا رﺗﺒﻪ اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ – .اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ و ﺷﻔﻘﻨﺎ ﻣﺸﺘﺮک
رﺗﺒﻪ دوم ﺷﺪﻧﺪ 598 – .و اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .7 .ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﮐﺮﮔﺪن رﺗﺒﻪ اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ – .زﻧﺎن اﻣﺮوز رﺗﺒﻪ
دوم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد دراداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود:

در ﺑﺤﺚ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﻘﺮ ﺑﺤﺚ روش ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ ﺳﻦ… ،
…،ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و
ﺳﻼﻣﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ  19ﺗﯿﻢ
ورزﺷﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری اﻋﺰام ﮐﺮدﯾﻢ… .
… ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺘﯿﺎر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن
ﻣﺸﮑﻼت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دو اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل
ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ ،اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه،
ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺸﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﯿﺎن وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ،وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺰذﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺳﺮﻣﺪی ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در روزﻫﺎی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در
ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ… .
… ،آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،و ﻃﻼق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻗﺘﺪار و ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎی ﻧﻈﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را آﻣﺎج ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
در آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :رﺗﺒﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﻫﺎی ﺟﺪی ﺗﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ… .
… 70 ،ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ 9 ،ﻫﺰار ﻣﺪرﺳﻪ 40 ،ﻫﺰار ﮐﻼس درس و  40ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ،از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﮐﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد* .ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﺗﺎق اﯾﺮان
؛رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ادراک ﻓﺴﺎد در ﺳﺎل  2016در ﻣﯿﺎن  176ﮐﺸﻮر

دﻧﯿﺎ  131اﺳﺖ .آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻪ …
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  :آﻣﺎده ورود ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻠﻮز و ﺷﻠﻮارﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ،
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺸﮑﯽ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ روی ﺳﺎق ﺷﻠﻮار ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺸﺎن را ﮐﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻼﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و دﺳﺘﮑﺸﯽ
روی اﻧﮕﺸﺘﺎن .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻧﻮﺷﺖ :ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﭼﺮم ورﻧﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی
ﻓﻮﻻدی ﮐﻔﺶ ﻫﺎ را ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﯿﻖ… ،
اﯾﻦ ﮔﺰارش 127 ،ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوری رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه  75و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻗﻄﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوری آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ
ای ﺧﻠﻖ و آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺖ.
…
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
در  65ﮐﺸﻮر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎری آﻧﻼﯾﻦ راه
اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2004ﺗﻨﻬﺎ در  9اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﭘﻨﺞ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر  2018ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  86 /55ﺑﺎزﻫﻢ در
رده ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی …
اﻟﻒ
۰۸:۵۶ – ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
… 12/92/اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و اﻧﺒﻮه .رﺗﺒﻪ ی ﻫﻔﺪه در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺟﻬﺎن – ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰو آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ – ﺑﺎ ﺣﺪود
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ، .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدرو :اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺳﻬﻢ دو …
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