ـﺎدل ۳.۸
ـﺎن ﻣﻌـ
ـﺪ ﺟﻬـ
 ۲۶ﺛﺮوﺗﻤﻨـ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺛﺮوت دارﻧﺪ
][ad_1

ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨـﻮس ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ
از ﻓﺮاﻧﺲ،۲۴
ـﻔﺎم
ـﻪ آﮐﺴـ
 ﻣﺆﺳﺴـ
در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در داوس
ﺳﻮﺋﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺛﺮوت  ۲۶ﻧﻔﺮ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ داراﯾﯽ  ۵۰درﺻﺪ از ﺟﻤﯿﻌﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد از دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺟﻬﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺛﺮوت ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش اوﮐﺴﻔﺎم ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوش
اﯾﻨﺘﺮﻧﯽ آﻣﺎزون ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺛﺮوت وی  ۱۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺛﺮوت ﺑﺰوس ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺑﺎ  ۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
اوﮐﺴـﻔﺎم در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺛـﺮوت
ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ۳.۸
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل  ۵۰درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت  ۱۱درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا و اﻏﻨﯿﺎ
ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺟﻬﺎن آﺳﯿﺐ زده و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
وﯾﻨﯽ ﺑﯽﯾﺎن ﯾﻤﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اوﮐﺴﻔﺎم ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﮐﺴﻔﺎم اﻓﺰوده

اﺳﺖ :دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در

ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻢ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺧﯿﺮاً ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از
ﮐﺸﻮرﻫــــــــــﺎ
ﺑﺮﺧــــــــــﯽ
در
ﺛﺮوﺗﻤﻨــــــــــﺪان

ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرﯾﺎ اوﮐﺎﺳﯿﺎ ﮐﻮرﺗﺰ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ
 ۷۰درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـــﺎه
ـــﻪ از ﻣـ
ـــﻮی ﮐـ
ـــﻦ ﻓﺮاﻧﺴـ
ـــﺰ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿـ
ـــﺎ ﻧﯿـ
در اروﭘـ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ 

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ
از رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از
اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اوﮐﺴﻔﺎم ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر

ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
دﻫﻪﻫــﺎی ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ ﯾــﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.





اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اوﮐﺴﻔﺎم در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ۰.۵درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺒﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﭘﻮل
ﺣﺎﺻﺮ از آن ﺑﯿﺶ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ  ۲۶۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای  ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اوﮐﺴﻔﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ دو روز ﺷﺎﻫﺪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺟﺪﯾﺪ
در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۹۰۰ ،۲۰۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۷ﺛﺮوت ۴۶
ﻧﻔﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎدل  ۵۰درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۲۶ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
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