
امريكايي ه�ا در ش�رايطي بر مان�دن در منطقه 
خليج فارس تأكيد دارند كه نمي توان منكر نقش 
مهم نفت در برنامه هاي منطقه اي اين كشور شد. 
اياالت متحده در دهه 70 ميالدي و ابتداي دهه 80 
ميالدي دو رويكرد متفاوت نسبت به خليج فارس در 
پيش گرفت؛ ريچارد نيكسون دكتريني را در پيش 
گرفت كه بر اس��اس آن، نيازي به حضور نظامي در 
منطقه نبود. نيكسون كه ميراث دار جنگ ويتنام بود 
در رويكرد جديدي كه اتخاذ كرد، از خروج نيروهاي 
نظامي امريكا از منطقه گفت. او و مشاورانش معتقد 
بودند به جاي حضور مستقيم در منطقه بايد متحدان 
واش��نگتن را در منطقه مس��لح كرد تا آنها ژاندارم 
منطقه باش��ند و از منافع اياالت متحده پاس��داري 

كنند. 
برخي جمهوري خواهان از دكترين نيكسون حمايت 
كردند، اما نقدهايي نيز به اين ايده وارد شد؛ در نهايت 
وقتي جيمي كارتر دمكرات به رياس��ت جمهوري 
رسيد، با پس زدن ايده نيكسون به حضور مستقيم 
در خليج فارس تأكيد كرد. پ��س از او دونالد ريگان 
به رياس��ت جمهوري رس��يد و با وجود آنكه ريگان 
به ش��دت به كارتر مي تاخت، اما نه تنه��ا دكترين 
كارتر را نقض نكرد، بلكه با تأسيس سنتكام - ستاد 
فرماندهي مركزي اياالت متحده - كار ناتمام كارتر را 
تمام كرد. ستادي كه حوزه استحفاظي اش بيش از 

۳ هزار مايل وسعت دارد.
او سنتكام را نيرويي مستقل از ساير نيروهاي نظامي 
امريكا معرفي كرد كه بايد از منافع اقتصادي امريكا 
به ويژه موضوع نفت محافظت كند. سنتكام در همه 
آبراه هايي كه نقش مهمي در ثب��ات جريان انرژي 
داش��تند، حضور يافت و در مرحله بعد پايگاه هاي 

خاكي خود را در سرزمين هاي نفت خيز بنا كرد. 
نخستين عمليات رسمي س��نتكام در سال ۱۹87 
بود؛ هنگامي  كه ريگان به كشتي هاي جنگي سنتكام 
دستور داد تا نفتكش هاي كويت را كه پرچم امريكا 
در آنها خودنمايي مي كرد، اسكورت كند. اين نيروي 
اس��تراتژيك امريكا در عمليات ه��اي بزرگي مانند 
آزادس��ازي كويت از س��يطره عراق نقش محوري 
داشت.  س��نتكام فارغ از اختالفات داخلي دو حزب 
امريكا، مورد حمايت كاخ سفيد است و در راه تأمين 
امنيت انرژي امريكا قدم بر مي دارد و همه رؤس��اي 
جمهور اين كش��ور به حمايت تمام ق��د از اين نيرو 

مشغول هستند. 
  امريكا از منطقه چه مي خواهد؟

دونالد ترامپ در س��ال 20۱6 و در اوج رقابت هاي 
انتخاباتي مدام مي گفت سربازان امريكا را به وطن 
بازمي گرداند؛ رئيس جمهور فعلي امريكا دولتمردان 
س��ابق و اس��بق اين كش��ور را به لشكركشي هاي 
بي جهت و هزينه ساز متهم مي كرد كه بيش از آنكه 

منافع امريكا را تأمين كند، موجب تضييع منافع اين 
كشور مي شود.  با اين وجود بسياري از تحليلگران 
مسائل بين المللي و اقتصادي، لفاظي هاي ترامپ را 
محدود به رقابت هاي انتخاباتي مي دانستند، زيرا او 
به خوبي مي دانست مردم امريكا نسبت به سربازان 
خود حساس هستند و از شنيدن خبرمرگ نيروهاي 
امريكايي در منطقه خاورميانه و خليج فارس متأثر 
و خشمگين مي شوند. البته اين تحليلگران درست 
حدس مي زدند، زي��را وقتي ترامپ به كاخ  س��فيد 
رس��يد، همان فرماني را ادامه داد كه پيشتر وجود 
داش��ت.  امروز ترامپ عالقه اي ن��دارد از منطقه و 
به ويژه عراق خارج ش��ود؛ دو دلي��ل اصلي از منظر 
اقتصادي براي گردن كشي هاي امريكا وجود دارد، 
يكي حفظ تس��لط خود بر جريان ان��رژي جهان و 
ديگري كس��ب س��هم مهمي از درآمده��اي نفتي 

عراق. 
  هژموني قديمي ولي اساسي

سال هاس��ت امريكايي ها روي جريان با ثبات انرژي 
تمركز ويژه اي دارند. گرچه ترامپ مي گويد نيازي 
به نفت خليج فارس ن��دارد و آمارها ني��ز مي گويد 
ميزان واردات نفت امريكا از منطقه بس��يار كاهش 
يافته است، اما اين همه چيز نيست. يانكي ها هرگونه 
ناآرامي در عرضه نفت و بازاره��اي نفتي را به ضرر 
اقتصاد خود مي دانند و از س��وي ديگر، مي خواهند 

هژموني خ��ود را حفظ كنن��د. آنه��ا نمي خواهند 
نقش 40 ساله خود را در اين مسير از دست بدهند 
و بر همين اس��اس حفظ هژموني خود را در اولويت 

قرار داده اند. 
در واقع امريكا امنيت انرژي جه��ان را به خود گره 
زده است و بر همين اساس، اين وظيفه را براي خود 
قائل است كه نبايد منطقه را ترك كند، اما اين يك 
روي سكه است؛ چراكه آنها براي درآمدزايي از اين 
هژمون��ي درآمدهاي نفتي كش��ورهاي منطقه را با 

شدت بيشتري پيگيري مي كنند. 
ترامپ همه تالش هاي ديپلماتي��ك و رايزني هاي 
مخفيان��ه امريكا را طي س��ال هاي گذش��ته به باد 
داده اس��ت؛ او رسماً مي گويد عربس��تان مانند گاو 
شيردهي است كه پس از پايان شيرش بايد گوشتش 
را خورد؛ گرچه اين ديدگاه رايج همه سياستمداران 
امريكايي هاس��ت، ولي هيچ كدام حتي در جلسات 
خصوصي نيز به صراحت چنين موضوعي را مطرح 
نكرده اند، اما ترامپ به شكلي شفاف از نوع ديدگاه 

كاخ سفيد به رياض پرده برداشت. 
او از عربستاني ها و ساير كشورهاي منطقه مي خواهد 
براي تأمين امنيتش��ان توس��ط امري��كا پول خرج 
كنند، لذا قراردادهاي س��نگيني را با اين كشورها 
امضا مي كند. دقيقاً چنين مدل��ي را با عراقي ها به 
پيش مي برد، ولي همس��ايه غربي ايران زيربار اين 

زياده خواهي ها نرفته است. 
برخي منابع موثق در عراق متني از اظهارات عادل 
عبدالمهدي، نخست وزير موقت عراق در پارلمان اين 
كشور را منتشر كردند كه وي گفته بود ترامپ فشار 
بس��ياري روي دولت عراق وارد كرده است تا نيمي 
از درآمدهاي نفتي اين كش��ور ب��ه امريكا پرداخت 
ش��ود. ترامپ از قراردادهاي عراق با ش��ركت هاي 
غيرامريكايي براي توس��عه امور عمراني و صنعتي 
اين كشور عصباني ش��ده و به همين دليل به بغداد 
فش��ارهاي بس��ياري وارد كرده اس��ت كه اگر اين 
قراردادها فسخ نشود، عراق را نا امن كرده و اين كشور 

را تحريم مي كند. 
  پيوستگي سياست و نفت

ترامپ با همه ادعاهاي خود جهت بيرون كش��يدن 
س��ربازان امريكاي��ي از منطق��ه، حاضر ب��ه ترك 
خليج فارس نيست. سياست ترامپ هماني است كه 
پيشتر هم وجود داشت، با اين تفاوت كه وي برخالف 
پيشينيان خود بس��يار صريح و ش��فاف استراتژي 
امريكايي ها را فرياد مي زند تا همه تالش هاي گذشته 
براي مخفي كردن خط مشي چند ده ساله واشنگتن 
نابود شود.  نفت نقش مهمي در سياست هاي امريكا 
در منطقه دارد؛ روزهاي س��ختي در انتظار منطقه 
اس��ت، به ويژه آنكه مردم عراق روز گذشته در يك 
راهپيمايي بزرگ و تاريخي، خواستار خروج نيروهاي 
امريكايي از عراق شدند. موضوعي كه حاال تبديل به 

يك بازي حيثيتي براي ترامپ شده است. 
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سیاست نفتی امریکا از نیکسون تا ترامپ فقط شفاف تر شده است
نگاهي به داليل اقتصادي - سياسي اياالت متحده براي ماندن در منطقه

وحیدحاجیپور
گزارشیک

ضرر سنگین لیبي از یك اتفاق
ژنرال خليفه حفتر بيش از نيمي از صادرات نفت ليبي را مس�دود 
و ش�ركت ملي نفت ليب�ي وضعيت اضط�راري اعالم ك�رده كه بر 
اث�ر آن ۸۰۰ ه�زار بش�كه در روز ص�ادرات نفت قطع ش�ده و به 
اين كش�ور ض�رر روزان�ه ۵۵ ميلي�ون دالر تحميل كرده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، اكنون كه كل توليد ۱/2ميليون بشكه در روز نفت ليبي 
با تعطيلي كامل روبه روست، بازار درباره ميزان توليد نفتي كه متوقف 

شده، كاماًل سردرگم مانده است. 
طبق اعالم ش��ركت ملي نفت ليبي، چهار بندر حريقه، بريقه، سدره و 
راس النوف همگي تعطيل شده و تحت وضعيت اضطراري قرار گرفتند. 
در نتيجه زماني كه ظرفيت مخازن اين بنادر پر شود، شركت ملي نفت 

ليبي ناچار خواهد بود توليد نفت خام را تعطيل كند. 
در حال حاضر اين ش��ركت ن��رخ توليد نف��ت خام را كاه��ش داده تا 
از تعطيل��ي كامل اجتناب كن��د. تعطيلي كامل تولي��د منجر به قطع 
۱/2ميليون بشكه در روز توليد و ضرر روزانه 77 ميليون دالر مي شود. 
عامل ديگري كه به هرج و مرج ناش��ي از تعطيلي بنادر توس��ط ژنرال 
حفتر افزود،  اقدام گارد تأسيس��ات نفتي در بس��تن ش��ير فلكه ها در 
ايستگاه پمپاژ حماده در ۱۹ ژانويه بود كه باعث شد شركت ملي نفت 
ليبي در آنجا هم وضعيت اضطراري اعالم كرده و توليد ميادين نفتي 
الشراره و الفيل را تعطيل كند. توقف تعطيلي اين ميادين به معناي آن 
است كه نيروگاه بري به زودي س��وختي نخواهد داشت و به خاموشي 

فرو مي رود. 
ش��ركت ملي نفت ليبي روز جمعه ۱8 ژانويه وضعيت اضطراري اعالم 
كرد؛ واكنش قيمت نفت زماني كه بازارها روز دوشنبه 20 ژانويه گشوده 
شدند، تحت تأثير تعطيلي روز مارتين لوتركينگ در امريكا و بي تفاوت 
شدن بازارها به مسائل ژئوپلتيكي، آرام بود. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت با ۵۹ س��نت معادل يك درصد افزايش به ۵۹ دالر 
و ۱7 سنت در هر بشكه رسيد و بهاي معامالت نفت برنت با 6۵ سنت 

معادل يك درصد افزايش، به 6۵ دالر و ۵0 سنت در هر بشكه رسيد. 
اما حتي اين افزايش اندك هم موقتي بود و شاخص قيمت نفت امريكا 
روز سه شنبه در ۵8 دالر و ۳4 سنت بسته شد و تا اواسط روز چهارشنبه 
به سطح پايين تري نزول كرد. نفت برنت روز سه شنبه در 64 دالر و ۵۹ 
سنت ايستاد و روز چهارش��نبه در 62 دالر در نوسان بود. دوباره توليد 
نفت امريكا بود كه بازارها را در برابر چشم انداز توقف كامل توليد نفت 

ليبي كاماًل بي تفاوت كرد. 

سود شركت هاي بیمه  از تنش هاي خاورمیانه
يك�ي از بزرگ تري�ن ش�ركت هاي كارگ�زاري بيم�ه و مش�اوره 
ريس�ك جهان اع�الم ك�رد: ب�ه دنب�ال حم�الت ب�ه تانكرها و 
تأسيس�ات نفت�ي منطق�ه در س�ال گذش�ته مي�الدي، مي�زان 
مراجع�ه مش�تريان ب�راي اس�تعالم در م�ورد پوش�ش بيمه اي 
خشونت هاي سياس�ي در منطقه خاورميانه افزايش يافته است. 
به گزارش رويترز، گائورا باتناگار، مدير بخ��ش خاورميانه و آفريقايي 
ش��ركت مارش در اين باره گفت: »از زمان حمله به تانكرها در تابستان 

سال گذشته ميزان سؤاالت دو برابر شده است. «
وي افزود: »قباًل مش��تريان خيلي دنبال پوشش بيمه اي ريسك هاي 
سياسي نبودند يا آنها دنبال شركت هاي بيمه اي خاصي كه خرابكاري، 
اعمال تروريستي يا خشونت هاي سياس��ي را تحت پوشش خود قرار 
مي دهند نبودن��د. به يكباره همه اين عناصر داراي اهميت ش��ده اند و 
مشتريان ما بيشتر در مورد حمايت هايي كه ما در اين زمينه مي توانيم 

ارائه دهيم سؤال مي كنند. «
تنش هاي نظامي در منطقه خليج فارس در ماه جاري ميالدي و پس از 
ترور سردار قاسم سليماني در حمله پهپادي ارتش امريكا و همچنين 
حمالت موشكي ايران به مقر نيروهاي امريكايي در عراق افزايش يافته 
اس��ت. پيش از اين اتفاقات نيز مواردي از حمله به تانكرها در آب هاي 
خليج فارس و حمله پهپادي به تأسيس��ات نفتي عربس��تان گزارش 

شده بود. 
به گفته وي، شركت مارش در طي شش ماه گذشته بيش از ۱00 نفر 
را در منطقه خليج فارس استخدام كرده و وي انتظار دارد فعاليت هاي 
شركت به ويژه خدمات مشاوره اي، »انعطاف پذيري سايبري« و مديريت 

ريسك در اين منطقه افزايش بيشتري پيدا كند. 

110 میلیون نفر  امریکایی گرفتار آلودگي آب
نتاي�ج ي�ك بررس�ي نش�ان داد آب ش�رب امري�كا ب�ه »م�واد 
ش�يميايي مادام العم�ر« آل�وده اس�ت و 11۰ ميلي�ون امريكايي 
ممكن است در اثر مصرف اين مواد ش�يميايي آلوده شده باشند. 
به گ��زارش رويترز، بر اس��اس گزارش��ي ك��ه يك مؤسس��ه ديدبان 
محيط زيست منتشر كرده، آلودگي آب شرب امريكا به »مواد شيميايي 
مادام العمر« بس��يار ش��ديدتر از برآوردهاي قبلي اس��ت و مواردي از 
باالترين سطح آلودگي در ميامي، فيالدلفيا و نيواورلئانز مشاهده شده 
است.  اين مواد شيميايي كه در محيط زيست قابل تجزيه نيستند، عامل 
اصلي بيماري هايي همچون انواع سرطان، آسيب كبدي، تولد نوزادان 

كم وزن و ساير مشكالت سالمتي به شمار مي روند. 
يافته  هاي گروه كاري محيط زيس��تي  اي دابليو جي نش��ان مي دهد 
برآوردهاي س��ال 20۱8 اين گروه، بر مبناي آمارهاي منتش��ر نشده 
آژانس حفاظت از محيط زيس��ت امريكا بس��يار كمتر از سطح واقعي 
آلودگي آب ش��رب اين كشور بوده اس��ت. اين آمارها نشان مي داد كه 
۱۱0 ميليون امريكايي ممكن اس��ت در اثر مصرف اين موادشيميايي 

آلوده شده باشند. 
ديويد اندروز، يكي از دانش��مندان ارشد مؤسس��ه  اي دابليو جي و از 
نويسندگان گزارش گفت: »تقريباً غيرممكن است كه آب آشاميدني 

)امريكا( در اثر اين مواد شيميايي آلوده نباشد. «
به عالوه بررسي ها نش��ان مي دهد كه به طور متوس��ط شش تا هفت 
تركيب مختلف مواد شيميايي مضر در مكان هاي آزمايش شده كشف 
شده كه تأثيرات آنها بر سالمتي انس��ان كاماًل مشخص نيست. اندروز 

افزود: »واقعاً همه در معرض سموم اين مواد شيميايي قرار دارند. «
در ۳4 مكاني كه اين مواد ش��يميايي مضر مشاهده شده، آلودگي آب 
شرب توسط آژانس حفاظت از محيط زيست يا نهادهاي محيط زيستي 

ايالتي به اطالع عموم نرسيده بود. 

هلند: آسمان ایران امن است
 ،KLM طبق بررس�ي هاي سيس�تم مديريت امنيت هواپيمايي
پرواز ب�ر ف�راز اي�ران و عراق امن تش�خيص داده ش�ده اس�ت. 
 KLM به اوييش��ن 24، امنيت باالتري��ن اولويت ب��راي هواپيمايي 
است. اين ش��ركت هواپيمايي از يك سيس��تم مديريت امنيت براي 
تجزيه و تحليل خطرات اس��تفاده و مس��ير هاي امن پ��رواز را تعيين 
مي كند. طبق بررسي هاي اين سيستم، پرواز بر فراز ايران و عراق امن 
تشخيص داده ش��ده اس��ت. اين تصميم همچنين براساس اطالعات 
گروهي از متخصصان هلندي گرفته شده كه تمام خطوط هوايي هلند، 
سرويس هاي اطالعاتي، واحد ضدتروريس��م NCTV، وزارت دفاع، 
وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت مديريت زيرساخت ها و آب 

را يكپارچه مي كند. 
دولت هاي انگليس و آلمان هم اعالم كرده ان��د خطوط هوايي يك بار 
ديگر مي توانند با امنيت بر فراز ايران و ع��راق پرواز كنند. به عالوه، در 
۱6 ژانويه 2020، آژانس امنيت پرواز اتحادي��ه اروپا طي اطالعيه اي 
اعالم كرد پرواز بر فراز ايران در ارتفاع بي��ش از 2۵ هزار فوت )7620 

متر( امن است. 

گزارش ويژه نيويورك تايمز درباره يك اتفاق 

امریکا چگونه غول نفتي آنگوال را نابود كرد؟
در حاش�يه جش�نواره س�ينمايي 2۰1۷ ك�ن و در مي�ان ميهمانان 
جش�ن بزرگ پرزرق و برق يك شركت سوئيس�ي جواهرات و افراد 
مش�هوري نظير دي كاپري�و، نايلوني گمپب�ل و آنتوني�و باندراس، 
ي�ك بان�وي سياهپوس�ت ناش�ناخته ب�ه چش�م مي خ�ورد. وي، 
خانم آيزايا دوس�ت س�انتوس، ثروتمندتري�ن زن آفريق�ا و دختر 
رئيس جمهور پيشين آنگوال است. ش�وهر وي آقاي دي گريسوگونو 
اس�ت كه نمايندگي ش�ركت ش�ل در لوكزامبورگ را بر عهده دارد. 
آنگوال كشوري ثروتمند از نظر ذخاير نفت و گاز است، اما از فساد و فقر و 
بي سوادي و نرخ باالي مرگ و مير نوزادان رنج مي برد. خانم سانتوس داراي 
بيش از 2 ميليارد دالر ثروت بوده و ادعا مي كند همه ثروتش را ش��خصاً 
و بدون كمك هاي دولتي به دس��ت آورده است، اما رسانه هاي مستقل با 

بررسي پشت پرده فعاليت هاي وي، پرده از حقيقت برداشته اند. 
وي بخش��ي از ثروت مردم آنگوال را در دوره رياست جمهوري پدرش به 
دست آورده است. صادرات الماس، مالكيت شركت انحصاري تلفن همراه، 
دو بانك تجاري، بزرگ ترين ش��ركت سيمان آنگوال و مشاركت با شركت 
ملي نفت اين كشور براي خريد بزرگ ترين شركت نفت پرتغال در فهرست 

دارايي هاي وي به چشم مي خورد. 
انجمن بين المللي روزنامه نگاران پيشرو بيش از 700 هزار سند در مورد 
فعاليت هاي اين ميلياردر آفريقايي جمع آوري كرده و در اختيار روزنامه 
نيويورك تايمز قرار داده است. اين اسناد نشان مي دهد كه چگونه شبكه اي 
بين المللي از مشاوران، وكال، بانكداران و حسابداران غربي زمينه اقدامات 
مفسدانه وي را هموار كرده اند. تعدادي از شركت هاي پيشرو خدماتي دنيا 
نيز نظير مؤسسه مشاوران بوستون، مؤسسه مكنزي و انجمن پي دبليو  سي 
راه را براي افزايش ثروت اين الماس س��ياه هر چند به بهاي قرباني كردن 

اعتبار خود، هموار كرده اند. 
امپراطوري خانم س��انتوس و همس��رش از هنگ كنگ تا اياالت متحده 
گسترده شده و بيش از 400 شركت و زيرمجموعه هاي آنها را در بر گرفته 
است. آنها دارايي هاي مختلفي در سراس��ر دنيا دارند كه شامل يك قصر 
۵۵ ميليون دالري در مونت كارلو و يك خانه اشرافي ۳۵ميليون دالري در 

جزيره مصنوعي دوبي است. 
اما فعاليت هاي نفتي مهم ترين بخش كسب و كار اين ميلياردر آفريقايي 
است. شركت سونانگول كه شركت ملي نفت آنگوال است، قراردادي براي 
تجديد ساختار خود با مؤسسه هاي مكنزي و مشاوران بوستون امضا كرده 
است، اما دس��تمزد اين پروژه توسط يك ش��ركت ثبت شده در مالت كه 

غيردولتي بوده و به خانم سانتوس تعلق دارد، پرداخت شده است. 
خانم سانتوس در دوره رياس��ت جمهوري پدرش به رياست اين شركت 
نفتي منصوب شده بود. در دوره مسئوليت وي، با افزايش پرشتاب هزينه ها، 
تمركز زيادي در سرمايه گذاري در حوزه فراساحلي و توسط يك شركت 

پيمانكار انجام شد كه روابط نزديكي با خانم سانتوس داشت. 
مؤسسه پي دبليو سي به عنوان مشاور حسابداري و امور مالياتي 20 شركت 
متعلق به خانم سانتوس و همسرش فعاليت مي كند. متخصصان پولشويي 
پس از مطالعه اس��ناد اين پرونده معتقدند بودجه دولت��ي زيادي بدون 

كنترل هاي مالي در اختيار شركت هاي خانم سانتوس قرار گرفته است. 
همكاري ش��ركت هاي معتبر حس��ابداري و مالي با اين ش��ركت ها از دو 
دهه پيش به عنوان گامي در جهت بهبود اس��تانداردهاي حسابرسي اين 
مستعمره سابق پرتغال درگير جنگ داخلي محسوب مي گرديد، اما آنها با 
دريافت پول هاي هنگفت خواسته هاي كارفرمايان خود را محقق كرده اند. 
پدر سانتوس ۳8 سال در قدرت بود و دو سال پيش درگذشت. اينك دختر 

وي با مشكالت مختلفي روبه رو شده است. 
سينديكا دوكوال، 47 ساله، همسر خانم س��انتوس بوده و در گفت وگو با 
راديو بين المللي فرانسه معتقد است، دارايي هاي خود و همسرش از طريق 
مشروع به دس��ت آمده اند. بانك هاي جهاني نظير سيتي گروپ و دويچه 
بانك آلمان در مورد پرداخت تس��هيالت مالي به مشتريان داراي روابط 

سياسي در سال هاي اخير بسيار سختگيرانه عمل مي كنند. 
تعدادي از بانك ه��اي اروپايي كوچك تر نيز در س��ال هاي اخي��ر از ارائه 
خدمات مالي به اين شركت ها خودداري مي كنند، اما شركت هاي مشاوره 
مالي و مديريت همچنان با شركت هاي خانم سانتوس همكاري نزديكي 
دارند. به هر ترتيب ردپاي بس��ياري از بانك ها و مؤسس��ات مشاور مالي 
اروپايي و امريكايي در شركت هاي داراي فساد و سوءاستفاده هاي كالن 
مالي كشورهاي در حال توسعه به چشم مي خورد. اتفاقات اخير در چين، 
عربس��تان و آفريقاي جنوبي كه به بركناري رئيس جمهور اين كشور قاره 

سياه منجر شد، از اين حقيقت پرده برداشته است. 
شركت هاي خانم سانتوس در آنگوال و كشورهاي ديگر سوابق زيادي در 
عدم پرداخت ماليات، مخفي كردن ثروت غيرقانوني و پولش��ويي دارند. 
بخشي از بودجه هاي دولت آنگوال نيز در اين شركت ها ناپديد شده است. 

  مديريت سايه
شركت سوئيسي دي گريسوگونو كه در صنعت جواهر فعاليت دارد، پس 
از بحران اقتصادي س��ال 2008 ميالدي، همچنان با بحران و بدهي هاي 
هنگفت دست و پنجه نرم مي كند. مديريت پشت پرده اين شركت در اختيار 
خانم سانتوس و شوهرش است. شبكه پيچيده تجارت اين شركت با دارا 
بودن دهها ش��عبه در دنيا، ابزاري براي پولش��ويي و تبليغات تجاري اين 

ثروتمند آنگواليي بوده است. 
هر چند با ركود كنوني اين ش��ركت با بدهي هاي هنگفتي روبه رو است. 
پس از فشار اقتصادي دولت هاي مسكو و رياض بر اوليگارش هاي روسي و  
شيوخ عربستاني در دو سال گذشته، فروش اين شركت كاهش شديدي 
داشته است. كاهش شديد قيمت يكي از راهكارها براي فروش محصوالت 

بوده است. 
  سلطه پنهان بر نفت آنگوال

در سال 20۱6 ميالدي، ش��ركت ملي نفت آنگوال به دليل سقوط قيمت 
نفت با بحران مالي روبه رو ش��د. رئيس جمهور اين كشور هيئت مديره را 
بركنار كرد و دخترش را به عنوان رئيس اين ش��ركت منصوب كرد. گروه 
مشاوران بوستون در تعيين نقشه راه و تجديد ساختار اين شركت نفتي، 

نقش آفريني كرد. 
خانم سانتوس پيش��تر يك وام 84 ميليوني از شركت سونانگول دريافت 
كرده بود. بخشي از س��هام ش��ركت نفتي گالپ پرتغال نيز توسط وي و 
شوهرش خريداري شده اس��ت. قراردادهاي هنگفتي از سوي وي براي 
تجديد ساختار ش��ركت سونانگول با ش��ركت هاي داراي روابط دوستانه 
امضا شد. تنها نيمي از مبالغ قراردادهاي امضا شده به شركت هاي مشاور 
پرداخت شد و سرنوش��ت بقيه پول ها در هاله اي از ابهام قرار دارد. بعدها 
مشخص شد يك شركت ثبت ش��ده در مالت به عنوان واسطه عمل كرده 
است.  در دوره مديريت خانم س��انتوس، پول هاي زيادي به شركت هاي 
حوزه فراساحلي پرداخت شد. مثاًل قرارداد با ش��ركت وايز از پيمانكاران 
كليدي پروژه ها فسخ شد و يك شركت ثبت شده در دوبي با مديريت يكي 
از دوستان خانم سانتوس جايگزين شركت پاليز شد. اين اقدام ميليون ها 
دالر جريمه براي سونانگول به دنبال داشت. در مجموع ۳8 ميليون دالر 
به اين شركت اماراتي پرداخت شد. آخرين پرداختي نيز به مبلغ ۳80هزار 

دالر در روز اخراج خانم سانتوس انجام شده بود. 
به دليل پيچيده بودن شبكه انتقال پول هاي كثيف، رديابي مسير آنها از 
س��وي وكالي آنگواليي غيرممكن اعالم شده ، اما تصميم هايي براي عدم 
تكرار اين موارد در نظر گرفته شده اس��ت. در مجموع ۱۳۵ميليون دالر 
براي فعاليت هاي مشاوره اي سونانگول هزينه شده كه در پشت پرده اين 
قراردادها، حيف و ميل و پولشويي هاي زيادي وجود داشته است. ضعف 
بانك هاي آفريقايي در بررسي مسير پول هاي كثيف نيز بر پيچيده تر شدن 

شرايط افزوده است. 
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ب�ه گفت�ه اقتصاددانان، اخ�ذ مالي�ات از خانه و 
خودروهاي لوكس مي تواند براي دولت درآمدزايي 
چشمگيري داشته باشد كه با تصويب اين موضوع 
از س�وي كميس�يون تلفي�ق بودجه س�ال ۹۹، 
مي توان تا حدودي به جبران كاهش درآمدهاي 
نفتي در اليح�ه بودجه س�ال ۹۹ امي�دوار بود. 
به گزارش ايس��نا، ۱7 آذرماه رئيس جمهور اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس تقديم كرد كه توجه 
به منابع جايگزين درآمدهاي نفتي اعم از واگذاري 
دارايي هاي مالي و سرمايه اي و اخذ ماليات از جمله 

موضوعات قابل بحث در اين اليحه بودجه است. 
طبق گفت وگوهايي كه ايسنا با جمعي از كارشناسان 
اقتصادي و نمايندگان مجلس و ديگر مسئوالن در 
راس��تاي تحليل اليحه بودجه ۹۹ داشته، منابعي 
همچون واگ��ذاري دارايي هاي مالي و س��رمايه اي 
كه دولت براي درآمدزايي درنظ��ر گرفته، چندان 
عملياتي نخواهند ش��د و در كل بهترين جايگزين 
درآمدهاي نفتي از سوي كارشناسان ماليات و اصالح 
نظام مالياتي است.  به گفته اقتصاددانان، دولت بايد 
از معافيت ها و فرارهاي ماليات��ي درآمدزايي كند، 
نه اينكه از ماليات دهندگان بيش��تر ماليات بگيرد. 
به عنوان نمونه بايد معافيت هنرمندان از ماليات لغو 
شود، زيرا ۱0 درصد از آنها درآمدهاي خيلي بااليي 

دارند و طبيعي است كه مشمول ماليات شوند. 
همچنين، برخي از كارشناس��ان اقتصادي، منابع 
درآمدي جايگزين براي درآمدزاي��ي دولت را اخذ 
ماليات از گروه ه��اي ثروتمند جامعه، ماش��ين ها 
و خانه ه��اي لوكس عنوان مي كنند ك��ه در نتيجه 
اين امر، رش��د و عدالت اجتماعي در جامعه محقق 
خواهد شد.  در اين راس��تا اخيراً كميسيون تلفيق 

مجلس مص��وب كرده ك��ه واحدهاي مس��كوني و 
انواع خودروهاي س��واري و وانت دوكابين واقع در 
ايران در سال ۹۹ و ۹8 مش��مول ماليات بر دارايي 

ساالنه شوند. 
براين اساس، هر واحد مسكوني با احتساب عرصه و 
اعيان با ارزش روز معادل ۱00 ميليارد ريال و بيشتر 

به نرخ هاي زير مشمول ماليات بر دارايي است:
۱- نسبت به مازاد ۱00 ميليارد ريال تا ۱۵0 ميليارد 

ريال، يك در هزار
2- نسبت به مازاد ۱۵0 ميليارد ريال تا 2۵0 ميليارد 

ريال، دو در هزار
۳- نسبت به مازاد 2۵0 ميليارد ريال تا 400 ميليارد 

ريال، سه در هزار 

4- نسبت به مازاد 400 ميليارد ريال تا 600 ميليارد 
ريال، چهار در هزار

۵- نس��بت به مازاد 600 ميليارد ريال به باال، پنج 
در هزار

 به گفته نايب رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 
۹۹، در محاس��به ماليات موضوع اين بند هر واحد 
مسكوني يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول 

ماليات است. 
همچنين، طبق مصوبه كميس��يون تلفي��ق انواع 
خودروهاي س��واري و وانت دو كابين داراي شماره 
انتظامي شخصي به ارزش ۱0 ميليارد ريال و بيشتر 
بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ هاي زير مشمول 

ماليات بر دارايي است:

۱- نسبت به مازاد ۱0 ميليارد ريال و تا ۱۵ ميليارد 
ريال، 0/۵ درصد

2- نس��بت به مازاد ۱۵ ميليارد ريال تا ۳0 ميليارد 
ريال، يك درصد

۳- نس��بت به مازاد ۳0 ميليارد ريال ب��ه باال، ۱/۵ 
درصد

عالوه براين، طبق مصوبه كميسيون تلفيق مواردي 
همچون واحدهاي مسكوني در حال ساخت، امالك 
و خودروها در س��ال تملك، واحدهاي مسكوني و 
خودروهاي متعلق به اشخاص، خودروهاي توليد و 
مونتاژ داخل قبل از فروش توسط كارخانجات سازنده 
و مونتاژ كننده و خودروهاي وارداتي قبل از فروش 
توسط نمايندگان رسمي، از اين نوع ماليات معاف 
هس��تند.  بنابراين اين گزارش، با توجه به اظهارات 
كارشناسان اقتصادي درباره اهميت اخذ ماليات از 
خانه و خودروهاي لوكس در راس��تاي درآمدزايي 
براي دولت در اليحه بودجه ۹۹، با تصويب اين نوع 
ماليات از سوي كميسيون تلفيق بودجه تا حدودي 
مي توان از ب��ه جبران كاه��ش درآمدهاي نفتي در 
بودجه س��ال آينده و درآمدزاي��ي منابع جايگزين 
آن اميدوار بود، زيرا به گفت��ه اقتصاددانان، دولت با 
تصويب اين نوع ماليات مي توان��د درآمد زيادي را 
كس��ب كند.  همچنين، با تصويب اين نوع ماليات، 
ديگر فشار اخذ ماليات بر افراد ضعيف جامعه و فعاالن 
اقتصادي نخواهد بود، بلكه به جاي اخذ ماليات بيشتر 
از مؤديان معافيت ها كشف مي شوند و پايه مالياتي 
گس��ترش مي يابند تا هر كس طبق درآمد و ميزان 
سرمايه خود ماليات بپردازد. در نتيجه از پيامدهاي 
مثبت اين امر مي توان به عدم ركود اقتصادي، كاهش 

معافيت هاي و فرارهاي مالياتي و... اشاره كرد. 

مالیاتالكچريهادرآمدچشمگیریميشود

سودواممسكنمهردالالناز4به18درصدرسیدهاست
از  اي�ران  جدي�د  ش�هرهاي  عم�ران  مس�ئول  مق�ام 
در  مه�ر  مس�كن  واحده�اي  بانك�ي  س�ود  افزاي�ش 
1۸ درص�د خب�ر داد.  ۴ درص�د ب�ه  اختي�ار دالالن از 
به گزارش تس��نيم، نادر عربي، مديركل دفتر توس��عه امور مسكن 
شركت عمران شهرهاي جديد با يادآوري اينكه در شهرهاي جديد 
از كل واحدهاي مسكن مهر تعهد شده حدود ۳۵0 هزار واحد است، 
اظهار كرد: از اين تعداد ابنيه ۳۳۵ هزار واحد كامل شده و 2۵0 هزار 
واحد نيز به متقاضيان تحويل داده شده است. هم اكنون نيز حدود 
80 هزار آماده تحويل است كه بيش��تر آنها در شهرهاي پرديس و 

پرند قرار دارند. 
وي با اش��اره به اينكه به جز ش��هرهاي جديد حومه تهران به ندرت 
شهري جديدي داريم كه واحد مسكن مهر نيمه تمام داشته باشد، 
گفت: در اين ش��هرها مس��كن مهر يا در مرحله فروش اقساطي يا 
تحويل داده شده است.  وي درباره داليل نيمه تمام ماندن مسكن مهر 
شهرهاي حومه پايتخت افزود: در اين شهرها مسكن مهر به صورت 
انبوه سازي بوده است. در حدود ۱00 هزار واحد مسكن مهر در هر 
يك از شهرهاي پرديس و پرند ساخته مي شود كه اين تعداد مانند 
يك شهر است و اين واحدها عموماً در زمين هاي بكر فاقد امكانات و 

خدمات ساخته  شده است. 
وي ادامه داد: بنابراين تا آماده شدن زمين براي ساخت، زمان زيادي 
صرف شده و همه اين موارد به روند طوالني ساخت واحدها منجر 
شده است. در اين مدت قيمت ها نيز افزايش يافته است. درعين حال 
اين پروژه ها قرار بوده است كه با پول خود مردم و تسهيالت بانكي 
ساخته ش��ود.  مديركل دفتر توسعه امور مس��كن شركت عمران 
شهرهاي جديد بابيان اينكه تعداد كمي متقاضي داريم كه واحد آنها 
فروش اقساطي شده، اما تحويل داده نشده است، تصريح كرد: عمده 

مشكل نيز چند مورد نقص اساسي نظير نبود آسانسور است.

اقتصادکالن

مسکن

مترجم: محسن داوري


