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 رفته غارت به جھان از نيمی
 .جھان جمعيت نصف ۀسرماي با است برابر جھان ھایروتمندترينث از نفر ھشت دارائی

 از نفر ھشت دارائی که شود،می گفته -فقر با مبارزه سازمان -(Oxfam) آکسفام غيردولتی ازمانس گزارش در

 اجالس با ارتباط در .جھان جمعيت از نفر ميليون صد ۶ و ميليارد ٣ دارائی با است برابر جھان ھایروتمندترينث

 آکسفام سوی از که جھان در و جيمبل در انثروتمند و فقيران ھایدارائی تناسب آماری نمودار داوس، نوبتی اقتصادی

 .يافت انتشار (Le Soir) سيور له ۀروزنام دوشنبه روز ۀشمار در شده، تنظيم

 دارائی .است شده ثبت مايکراسوفت بنيانگذار ،گيتس بيل نام جھان ھایروتمندترينث از نفر ھشت فھرست اول رديف در

 ۀشبک مؤسس زوکربرگ مارک از ھمچنين گزارش در .شودمی برآورد دالر ميليارد ٧۵ ،فوربس اطالعات مطابق او،

 مايکل ،)دالر ميليون ٨ و ميليارد ۶٠(گذارسرمايه بافت وارن ،)دالر ميليون صد ۶ و ميليارد ۴۴( فيسبوک اجتماعی

 ٢٠٠ و ميليارد ۴۵( آمازون مؤسس بوزيس جف ،)دالر ميليارد ۴٠(نيويورک سابق شھردار و ئیرسانه غول بلومبرگ

 صد ۶ و ميليارد ۴٣( اوراکل بنيانگذار اليسون الری ،)دالر ميليارد ۵٠( مکزيکی تاجر سليم کارلوس ،)دالر ميليون

 .شودمی برده نام )دالر ميليارد ۶٧( زارا ھایمغازهۀ شبک مؤسس اسپانيائی، تاجر ،اورتگا آمانسيو و )دالر ميليون

 حال اين با شود،نمی شمرده شھروندان نابرابر ًکامال کشور ۀنمون جيمبل که چند ھر شود،می گفته ھمچنين گزارش در

 اطالعات طبق ثروتمند، ھایجيمیبل از درصد ١٠ :است چشمگير شدته ب کشور اين در ءفقرا و ثروتمندان بين شکاف

 از درصد يک نشريه، ۀنوشته ب حال، عين در .دارند اختيار در را ملت ھایدارائی کل جمع نصف ًتقريبا آکسفام،

  .ھستند ھادارائی از درصد ١٨ صاحب ھاثروتمندترين

 

 .زنند می رکورد نيز روسيه ميلياردرھای

 جمھوری رياست به ترامپ دونالد انتخاب ھنگام از فوربس ۀمجل فھرست در روسيه ميلياردرھای ھایدارائی کل جمع

 .است يافته افزايش دالر ميليارد ٢٩ ميزان به امريکا

 اصلی عناصر از يکی تيمچنکو .بيفزايند خود ھایسرمايه به توانستند ھمه از بيش مخيلسون لئونيد و تيمچنکو نادیگ

 از پس افزايش درصد ١۶ با( "نواتک" گازی کمپانی سھام بھای افزايش .بود ٢٠١۴ سال در امريکا اعمالی ھایتحريم

 يک با( شودمی برآورد دالر ميليون يکصد و ميليارد ١۵ يمچنکوت دارائی اکنون ھم .کرد کمک او به )امريکا انتخابات
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 ٩٠٠ و ميليارد يک باشد،می "نواتک" گذارسرمايه که ھم مخيلسون لئونيد .)افزايش دالر ميليون صد ٨ و ميليارد

 .کنندمی برآورد دالر ميليون دويست و ميليارد ١٨ را او ۀسرماي .افزود اشسرمايه به دالر ميليون

 گرديد آن باعث روبل موقعيت تقويت بلکه، نيافت، افزايش سھام قيمت رشد خاطره ب تنھا روسيه ميلياردرھای ائیدار

 .)٢٠١۶ سال در درصد ٢٠(

 درصدی دھم ٨ و ٢ افزايش با امريکا جمھوری رياست انتخابات از پس امريکائی ميلياردرھای سرمايۀ که حالی در

 ھایدارائی به ترتيب، اين به .يافت افزايش درصد دھم يک و ٧ روسيه درھایميليار سرمايۀ کل جمع بود، ھمراه

 .شد اضافه ديگری کشور ھر از بيش روسيه ھایثروتمندترين
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