
 نادر طالب زاده  معتقد است: »پل شريدر، 
نويس�نده فيلمنام�ه »راننده تاكس�ي« 
نوش�تن آن را براي خودش ي�ك درمان 
ذكر كرده است و بسياري از بازيگران اين 
فيلم مانند رابرت دنيرو و جودي فاس�تر 
به واسطه نقش آفرينی در آن به بازيگران 
بزرگي تبديل شده اند.«  پل شريدر در اين 
دوره از جشنواره جهاني فيلم فجر مهمان 
ويژه اين رويداد هنري است.نادر طالب زاده 
بر اين باور است كه پل شريدر در موفقيت 
اسكورسيزي در سينما نقش مهمي داشته 
است و اين همكاري بايد همچنان ادامه يابد. 

    
طال��ب زاده در كارگاه كارگردان��ي وي��ژه 
هنرجوي��ان »دارالفنون« س��ي وهفتمين 
جشنواره جهاني فيلم فجر عنوان كرد: »من 
امروز مي خواهم درباره تأثير زمان بر سينما و 
تأثيري كه سينما بر زمان مي گذارد، صحبت 
كنم و اينكه سينما چگونه مي تواند به زمان 
ش��كل دهد. مي خواهم درباره چهار استاد 
سينما سخن بگويم كه هميشه فوق العاده 
بودند و با حيرت به آنها مي نگريم. استاداني 
كه نه تنها زمان بلكه هيچ چيز نتوانسته است 
ميزان حيرت و ترس همراه ب��ا احترام ما را 

نسبت به آنها تغيير دهد.« 
وي به فيل��م »پدرخوانده« اثر فرانس��يس 
فوردكاپوال اشاره كرد و گفت: »زماني كه اين 
فيلم اكران شد، من در امريكا بودم؛ فيلمي 
كه به جنگ امريكا در ويتنام اعتراض داشت 
و توانس��ت جهان را متحير خودش كند. در 
اين فيلم تزلزل امريكا به خوبي نش��ان داده 
شده است. فيلمي نوستالژيك و فوق العاده 
كه امريكاي قديم را نشان مي دهد و درباره 
يك گروه مافيايي است كه در امريكا به سر 
مي برند و نشان مي دهد كه امريكايي ها چطور 
به اقليت ه��اي ايتالياي��ي و امريكايي اجازه 
داده اند كه مافيا باشند و پولدار شوند. داستان 
و فيلمنامه اين فيلم بسيار فوق العاده است و 

كاپوال بعد از آن تا مدتي فيلم نساخت.« 
طالب زاده در ادامه به فيلم »راننده تاكسي« 
اثر مارتين اسكورسيزي اشاره كرد و يادآور 
شد:»فيلمنامه اين فيلم را پل شريدر نوشته 
و اسكورسيزي آن را كارگرداني كرده است. 
پل شريدر نويسنده بااس��تعداد آن نوشتن 
اين فيلمنامه را براي خودش يك درمان ذكر 
كرده است و بس��ياري از بازيگران اين فيلم 
مثل رابرت دنيرو و جودي فاستر به بازيگران 

بزرگي تبديل شدند.« 
اين تحليلگر س��ينما در ادامه فيلم »راننده 
تاكس��ي« را يك فيلم با موضوع س��ينماي 
متعالي يا به قول شريدر استعاليی توصيف 
و اظهار كرد: »پل ش��ريدر كتابي با موضوع 
استعال در سينما نوشته و اين فيلم هم درباره 
سينماي تعالي گراس��ت كه اسكورسيزي 

كارگرداني آن را برعهده گرفته است.« 
وي با اش��اره به دو فيلم از پل شريدر بيان 
كرد: »فيلم ديگ��ري كه فيلمنام��ه آن را 
شريدر نوش��ته »اولين اصالح شده« است 
كه فيلم بسياري خوبي است و سال ۲۰۱۹ 

نامزد اسكار شد.« 
اين كارگردان سينما با اشاره به صاحب سبك 
بودن شريدر بيان كرد: »او فيلم هاي امريكايي 
را فرانسوي و ژاپني مي كند،به طوري كه در 
آخرين كارش از رابرت برسون، برسوني تر و از 
ازو، ازوئي تر فيلم ساخته است. او نويسنده اي 

بزرگ و فردگراست و من بسيار خوشحالم كه 
اكنون در ايران حضور دارد.« 

   ش�ريدر در تاريخ س�ينما بيرون از 
زمان ايستاده

طالب زاده همچنين فيل��م »اولين اصالح 
شده« را فيلم بس��يار زيبا و صاحب سبك 
و داراي زمين��ه توصي��ف ك��رد و اف��زود: 
»كارگردان اين فيلم اگر چه پير اس��ت اما 
پشت دوربين مي ايس��تد و همچنان فيلم 
مي سازد و شريدر در تاريخ سينما، بيرون از 

زمان ايستاده است.« 
وي در ادامه اين كارگاه، قسمت هاي كوتاهي 
از فيل��م »پدرخوانده« را ب��راي هنرجويان 
ب��ه نماي��ش گذاش��ت و پ��س از آن گفت: 
»پدرخوانده فيلمي فوق العاده و داراي سبكي 
بي نظير اس��ت كه مردم امريكا آن را بسيار 
دوست دارند. مردم امريكا جز تعداد اندك تا 
پيش از اين فيلم چيزي درباره مافيا و روابط 
ميان آنها نمي دانستند. زبان اين فيلم بسيار 
شسته رفته تر از تريلرهايي است كه امروزه 

ساخته مي شوند.« 
اين كارگردان »پدرخوانده« را فيلم بس��يار 
پردردسري ذكر كرد و گفت: »براي ساخت 
فيلم دردسرهاي بس��ياري وجود داشت كه 
يكي از آنها بازيگري مارلون براندو بود و كاپوال 
توانست مديران بزرگ هاليوودي را قانع كند 
كه براندو اين نقش را بازي كند. براندو پول 
كمي هم بابت آن گرفت ولي در فروش بسيار 
موفق ظاهر ش��د و بازي فوق العاده اي را به 
نمايش گذاشت،به طوري كه بسياري سعي 

دارند از بازي او الگوبرداري كنند.« 
اين مستندساز با تأكيد بر اينكه هر قسمتي 
از »پدرخوانده« را كه ببينيد بي نظير است، 
يادآور شد: »اين فيلم در هر جنبه اي، فيلم 
كالسيك فوق العاده اي اس��ت كه خيلي ها 
ديالوگ هايش را حفظ كردند و بسياري آن 
را بزرگ ترين فيلم��ي مي دانند كه تاكنون 

ساخته شده است.« 
اين تحليلگر و منتقد سينما در ادامه به فيلم 
»راننده تاكسي« به عنوان يك فيلم استعاليي 
در سينما اشاره و اظهار كرد: »فيلم »راننده 
تاكسي« كه در سال ۱۹۷۶ ساخته شد، پل 
شريدر نويسنده آن و اسكورسيزي كارگردان 
آن بود و من اين فيلم را زماني كه در امريكا در 
زمينه مطالعات سينمايي تحصيل مي كردم، 

ديدم و بسيار تحت تأثير قرار گرفتم.« 
وي اف��زود: »در اي��ن فيل��م كه ش��ريدر و 
اسكورس��يزي با همكاري هم س��اخته اند، 
استعال در س��ينما را مشاهده مي كنيم. اين 
فيلم همه را تحت تأثير ق��رار داده و درباره 
يك راننده تاكسي است كه مي خواهد انسان 

اخالق مداري باشد.« 
  شريدر در واقع همان راننده تاكسي 

است
طالب زاده به سخني از پل شريدر درباره اين 
فيلم اشاره كرد و يادآور شد: »شريدر گفته 
بود كه اي��ن فيلم درباره من اس��ت و من در 
واقع همان راننده تاكسي هستم كه باعث شد 
درمان شوم. مردي كه مي خواهد شايسته، 
نجيب، پاكدامن و با نزاكت باشد اما مجبور 
مي شود تفنگ به دس��ت بگيرد و آدم های 
بدكار را بكشد كه چيزي شبيه به كار جهادي 
كردن است. او جهاد را در فيلم آخرش هم به 
نمايش مي گذارد و بسياري معتقدند كه اين 
شخصيت ها در فيلم هاي ديگر او نيز در واقع 
يك نفرند كه داراي روحانيت، معرفت و پاك 
نهادي هستند ولي بايد بر سر يك دو راهي 

دست به انتخاب بزنند.« 
در ادامه صحنه هايي از فيلم »راننده تاكسي« 
براي هنرجويان پخش شد و طالب زاده درباره 
آن توضيح داد: »زمان اي��ن فيلم مربوط به 
دوراني است كه بسياري از جوانان از جنگ 
ويتنام بازگش��ته اند و جوياي كار هس��تند. 

موضوع جالب ديگر، نريش��ن فيلم است و 
تأثيري كه نريش��ن در فيلم دارد. اين فيلم 
جايي است كه استعالگرايي در سينما اتفاق 
مي افتد كه به قلم پل شريدر است و مشابه 

فيلم آخر اوست.« 
اين تحليلگر سينما همچنين به همكاري 
ميان ش��ريدر و اسكورسيزي اش��اره كرد و 
گف��ت: »اسكورس��يزي و ش��ريدر در چند 
فيلم با هم همكاري كردن��د از جمله »گاو 
خشمگين«، »آخرين وسوس��ه« و »راننده 
تاكسي« و من فكر مي كنم كه اين همكاري 
بايد همچنان ادامه داشته باشد، چراكه به نظر 
من پل شريدر در موفقيت اسكورسيزي نقش 

مؤثري داشته است.« 
كارگردان »بشارت منجي« در ادامه به فيلم 
»آخرين وسوسه مسيح« اشاره و بيان كرد: 
»زمان اكران اين فيلم،من در نيويورك بودم 
و راهبه هاي كاتوليك اين فيلم را كفرگويانه 
مي دانس��تند و معتقد بودند نبايد به ديدن 
آن نشس��ت كه البته به دلي��ل صحنه هاي 
غيراخالقي فيلم نبود بلكه به دليل سكانسي 
بود كه يكي از بحث برانگيزترين سوژه هاي 
مذهبي بود و اين س��وژه به سينما راه يافته 
بود. در اين فيلم سكانسي هست كه مسيح 
با پائ��ول ديدار مي كند و ب��ه او مي گويد كه 
تو دروغگويي. پائول كس��ي بود كه مسيح و 
مسيحيت را از مسير اصلي خود منحرف كرد. 
به طور مثال پائول درباره گوشت خوك آن را 
حالل دانسته، در حالي كه حضرت مسيح آن 
را حرام كرده بود. موضوع ديگر ختنه است 
كه پائول آن را نادرست و مسيح آن را درست 

اعالم كرده بود.« 
وي افزود: »شريدر اين سوژه حساسيت برانگيز 
را مي نويس��د و اسكورس��يزي كارگرداني 
مي كند. اين سوژه بحث برانگيز مذهبي بعدها 
سبب شد كه كليسا به اسكورسيزي حمله 
كند و اسكورس��يزي در مقابل س��عي كرد، 
نقش يك احمق را بازي و اعالم كند ش��ايد 
من اشتباه كردم و ايمانم ضعيف است و به اين 

ترتيب از اين مهلكه جان سالم به در برد.« 
طال��ب زاده بيان ك��رد: »اين دقيق��اً همان 
مدلي اس��ت كه امريكايي ه��ا در آن زمان 
فيلم مي ساختند و بسيار فردگرايانه است. 

اسكورسيزي قبل از اينكه بخواهد به مدرسه 
فيلمسازي برود، قصد داشت كشيش شود و 
پل شريدر هم كه فيلمنامه آن را نوشته، كسي 
اس��ت كه زماني قصد داشت كشيش باشد. 
بنابراين اگر به گذش��ته او برگرديد، جواني 
است كه مي خواست به شدت مذهبي شود و 
در اين فيلم هم كاراكتري است كه مي خواهد 
با فساد مبارزه كند اگر چه كشيش نيست.« 

   نظر برسون درباره خدا 
دبير كنفرانس بين المللي افق نو، پل شريدر 
را تحت تأثير سينماي فرانسه و رابرت برسون 
دانس��ت و گفت: »مي خواهم نكته اي را كه 
رابرت برسون در سال ۱۹۷۳ درباره خدا گفته 
است، اينجا بخوانم به اين دليل كه پل شريدر 
به شدت تحت تأثير برسون قرار دارد. برسون 
مي گويد خدا همه جا هس��ت و بيش��تر كه 
زندگي مي كنم بيشتر در طبيعت و در كشورم 
آن را مي بينم، وقتي يك درخت را مي بينم 
مي دانم كه خدا وج��ود دارد. مي خواهم اين 
ايده را بگيرم كه ما روح داري��م و اين روح با 
خدا در ارتباط اس��ت و اين را در فيلم هايم 
مي خواهم بگويم. برس��ون البته فيلم هاي 
زيادي نساخته اما شريدر را تحت تأثير خود 
قرار داده اس��ت. ش��ريدر مي خواهد سير و 
سلوك انسان براي درك واقعيت زندگي را 

كشف كند و به زندگي معنا دهد.« 
وي در ادام��ه به فيلم »غ��الف تمام فلزي« 
ساخته استنلي كوبريك اش��اره و بيان كرد: 
»اين فيلم ضد جنگ، امري��كا را در دهه8۰ 
نش��ان مي دهد و جنگ را نقد مي كند. اين 
فيلم خيلي شجاعانه و هوشمندانه است كه 
انسان نمايي امريكايي را نشان مي دهد كه حاال 
تبديل به ماشين جنگ شده و كوبريك آن را 
نقد مي كند. بخشي هايي از اين فيلم كه درباره 
ويتنام است، در لندن فيلمبرداري شده است و 

يك نخبه مي تواند چنين كاري كند.« 
در ادامه اين كارگاه، قسمت هاي كوتاهي از 
فيلم »غالف تمام فلزي« براي هنرجويان به 

نمايش درآمد. 
دبير جشنواره مردمي فيلم عمار با اشاره به 
صحنه هايي از اين فيلم تأكيد كرد: »كوبريك 
از يك سرباز واقعي براي بازيگري استفاده كرد 
و زماني كه پايش شكست، همه صحنه ها را 
دوباره بعد از خوب شدن پاي او فيلمبرداري 
كرد. اگر مي خواهيد شاهكار عظيم بسازيد 
بايد از اول سكانس ها را بسازيد و كوبريك اين 
كار را كرد. او در اين فيلم نوع آموزش سربازان 
جنگ ويتنام را به تصوير مي كشد كه از اين 

نظر نيز يك شاهكار است.« 
همچنين در اي��ن كارگاه، بخش هايي از فيلم 
»اول اصالح شده« به نمايش درآمد و طالب زاده 

نكاتي را درباره اين فيلم مطرح كرد. 
وي به نريش��ن فيلم و صحنه هاي��ي كه به 
شدت غيرامريكايي است، اشاره كرد و افزود: 
»به اين فريم ها، فريم هاي آكادميك گفته 
مي شود. دوربين ثابت اس��ت و به سينماي 
ميني ماليستي نزديك مي شود كه به نظرم 
فيلم بس��يار شجاعانه اي اس��ت و فقط يك 
هنرمند مي تواند اينطور فيلمبرداري كند و 

يك فيلم سيال و روان بسازد.« 
طالب زاده در پايان درباره شريدر گفت: »او 
۲۱ فيلم ساخته كه بس��ياري از آنها خوب 
نبوده است و البته خودش هم مي گويد شما 
مي توانيد فيلم بد بس��ازيد اما باز برگرديد و 

فيلم خوب هم بسازيد.« 
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ش�ريدر گفته بود كه اين فيلم 
درباره من اس�ت و من در واقع 
همان راننده تاكسي هستم كه 
باعث ش�د درمان شوم. مردي 
كه مي خواهد شايسته، نجيب، 
پاكدام�ن و با نزاكت باش�د اما 
مجبور مي شود تفنگ به دست 
بگيرد و آدم های بدكار را بكشد

  سارا نيكويی
بخش اول گفت وگوي »جوان«  با  سعيد مستغاثي كارشناس 
و منتقد س�ينمايي درب�اره كيفيت برگزاري جش�نواره 
جهاني فيلم فجر، دي�روز در صفحه 16 روزنامه منتش�ر 
شد. بخش دوم و پاياني اين گفت وگو از نظرتان مي گذرد.

    
سينماي ايران را به لحاظ تأثيرگذاري بر مخاطب 

جهاني چگونه مي بينيد؟
سينماي ايران كه ذيل نام ايران و انقالب اسالمي مطرح است، 
مي تواند بس��يار تأثيرگذار باش��د چه در بحث هاي فرهنگي، 
سياسي و اجتماعي داخل كشور و چه بر مخاطب جهاني اش. اما 
متأسفانه آنطور كه بايد از فرهنگ و اعتقادات خود در اين عرصه 
استفاده نكرديم. آن فضاي فرهنگي و تفكرات انقالبي كه بايد در 
فيلم ها مشاهده مي كرديم را نمي بينيم يا بسيار كمرنگ به آنها 
توجه شده است. بيشتر شاهد همان آثار و فيلم هايي هستيم كه 
تفكرات غربي در آن موج مي زند. به عبارت ساده تر بايد بگويم كه 
ما وارد بازي آنها شد ه ايم. وارد جشنواره هايي كه ما را با ساليق 
سينمايي خودشان آشنا و هدايت كرده اند و به فيلمسازان ما 
گفته اند كه ما به فيلم هايي جايزه مي دهيم كه ايران را آنطوركه 
آنها مي خواهند نشان دهند و متأسفانه بسياري از فيلمسازهاي 
جشنواره اي ما جذب اين نوع تفكر و هدايت جشنواره اي شده اند 
كه نتيجه آن اين شده است كه سينماي ما به نقطه اي برسد كه 
گويي هيچ نسبتي با انقالب اس��المي ندارد. حداقل سينماي 
جشنواره اي ما اينطور است ولي هنوز دير نشده است و مي توان 
جبران كرد، اما حقيقت اين است كه نمي خواهند فيلم هايي با 
موضوع افتخارات و تفكرات قهرمانانه كشور ما توليد شود؛چراكه 

در جشنواره هاي كن و ونيز پذيرفته نخواهد شد. 
 اينجاست كه جشنواره جهاني فيلم فجر اهميت پيدا مي كند. 
جشنواره فيلم فجر همانند جشنواره عمار مي تواند در جاهاي 
مختلف شعبه داشته باشد، فيلم نشان دهد و فضاي فرهنگي و 
كارگاه هاي آموزشي به وجود آورد. البته كارگاه هايي نه در جهت 
آموزش، تبليغ تفكر و فيلمسازي آنها بلكه در باره فيلمسازي و بر 
مبناي تفكرات خودمان . فيلمسازي ايراني بايد درجهت تفكرات 
انقالب و سبك زندگي ايراني- اسالمي گام بردارد. قطعاً اين سينما 
مي تواند مؤثر باشد و تأثيراتش را به نحو مطلوب در دنيا بگذارد،به 
ويژه در حال حاضر كه رسانه ها ديگر در اختيار آنها نيست بلكه 
يك بازي دوطرفه شده اس��ت. فضاها و به اصطالح شبكه هاي 
مختلف اينترنتي براي ما هم امكاناتي به وجود آورده است كه ما 
نيز از طريق اينها مي توانيم روي افكار جهاني تأثير بگذاريم. اگر 
چه سينماهاي دنيا دست كمپاني ها و اسپانسر هاي بزرگ جهاني 
است اما ما هم مي توانيم گام هاي خوب و مؤثري برداريم، اما الزمه 

اين كار توليد محتواست كه اهميت زيادي  دارد. 
جش�نواره فجر تا چه اندازه توانس�ته اس�ت به 

مضامين و محتواي فيلم ها جهت دهد؟
ما با دنيايي روبه رو هستيم كه رسانه هاي حاكم در آن در اختيار 
نظام سلطه اي است كه مخالف ارزش هاي ماست. جشنواره 
مقاومت و جشنواره عمار در اين زمينه كارهايي انجام دادند و 
سرمايه گذاري كردند. جشنواره فيلم فجر بايد افرادي را وارد 
عرصه كند كه به پرده هاي سينما دسترسي ندارند و در فضاي 
سلطه و فضاي بسته ديكتاتورمآبانه كمپاني ها نمي توانند نفوذ 
كنند و كاري از پيش ببرند. جشنواره مقاومت، عمار و فجر بايد 
افراد آزاديخواه را وارد ميدان كن��د تا يك ميدان بازي جديد 
در دنيا راه بيندازند و ما بازيگرهاي اصلي آن باشيم نه اينكه 
بخواهيم وارد بازي جشنواره ها و رسانه هاي نظام سلطه شويم 

و به سمت و سوي سليقه  آنها حركت كنيم. 
به نظر شما تأثيرگذار خواهد بود؟

صددرصد تأثيرگذار خواهد بود. امروزه دنيا تشنه اين مسائل 
است و از بازي نظام سلطه در قالب چند كمپاني و چند فيلمساز 
محدود خسته شده است. خود روشنفكرهاي غربي مي گويند 
كه حالشان از روالي كه هر س��ال در جشنواره هايي مثل كن 
يا ونيز تكرار مي ش��ود به هم مي خورد. از فرش قرمز گرفته تا 

نمايش هاي تهوع آور آن مدها و مدل ها خسته شده اند. 
 برخي از فيلمسازهاي مستقل ما هم ديگر عاصي شده اند و 
دنبال فضا هاي جديد هس��تند كه ديگر آن تكرار و مكررات، 
مس��ائل و فضا هاي ضدهنري را شاهد نباش��ند و بيايند در 
فضا هاي جديد كار كنند. قطعاً اگر چنين فضاهايي باشد آنها 
وارد ميدان مي شوند. جشنواره متفاوت عمار نه تنها در ايران 
بلكه در دنيا، در امريكاي التين، در آفريقا و جاهاي مختلف با 
همه محدوديت ها توانسته است فضاي جديدي ايجاد كند. 

جشنواره فيلم مقاومت هم همين طور است. جشنواره فيلم 
فجر جهاني هم سعي مي كند اينگونه باشد. اينها بايد تقويت 
شوند و متأسفانه برخي از مسئوالن دولتي و فرهنگي ما اين 
عزم و اراده را ندارند و  همچنان در گير آن باور هاي به اصطالح 
خودباخته و غربگرايانه هستند. اين باور ها بايد شكسته شود و 
اين مسئوالن كنار گذاشته و مسئوالن انقالبي انتخاب شوند تا 

اين جشنواره ها بتوانند تأثيرگذاري بيشتري داشته باشند. 
 تفكيك بخ�ش ملي و جهاني فيلم ه�ا را چطور 
مي بينيد؟ چند سالي اس�ت كه اين دو بخش از 
هم تفكيك ش�ده اس�ت. يكي بهمن و ديگري 
ارديبهشت برگزار مي ش�ود. انتقادهايي به اين 

مسئله وارد است. نظر شما چيست؟
بس��تگي به اين دارد كه هر كدام از اين دو بخش ملي و جهاني 
چگونه برگزار شود. سال هاست مي گوييم بهتر است اين دو بخش 
از هم تفكيك و تكليف مخاطب روشن شود با چه چيزي طرف 
است. جشنواره ملي فجر حيطه بسيار عظيمي را در برگرفته است 
كه مخاطبان خ��ودش را دارد و بخش بين الملل هم مخاطبان 
خاص خود را دارد. وقتي اين دو كنار هم برگزار مي شدند، شلوغي 
بيش از حد به وجود مي آمد. تكليف مراجعه كنندگان روشن نبود 

كه چه مي خواهند ببينند و كجا بايد بروند! 
 به نظرم هر دو بخش كمي خلوت تر شده است و حاال كيفيت 
هر دو بخش بس��تگي به عملكرد دبيران هر قسمت دارد كه 
چقدر آن را تقويت و توليدات و آثار را به عنوان»جشن انقالب « 

نزديك تر كردند؟! اين موضوع بسيار حائز اهميت است. 
آثار نمايش داده شده در جشنواره فجر چقدر با 

عنوان »جشن انقالب« همخواني دارد؟
متأسفانه بايد بگويم من در فيلم ها و آثار حاضر در جشنواره ملي 
قرابت چنداني با فجر انقالب نمي بينم. در جشنواره ملي، دوري 
از فجر انقالب بيشتر از جش��نواره جهاني است. در جشنواره 
ملي فيلم هاي توليد شده سينماي خودمان را مي بينيم كه با 
ارزش هاي انقالب بسيار فاصله دارند. در جشنواره جهاني فيلم 
اما آن انتظاري كه از فيلم هاي ايراني داريم از فيلم هاي خارجي 
نداريم. در بخش ملي جش��نواره ۲4فيل��م ايراني در بخش 
سوداي سيمرغ ارائه مي شود كه 8۰درصد آنها ربطي به انقالب 
و ايران ندارد. اما در ميان قسمت هايي از اين فيلم هاي خارجي 
شايد بتوان »گفتمان ضد سلطه« را مشاهده كرد كه گويي در 
اين زمينه موفق بوده اند. به نظر من اين تفكيك و جدايي هيچ 
تعارضي با برگزاري قوي هر كدام از اين دو بخش ندارد و اگر 
دبيران مربوطه خوب عمل كنند، هر بخش چه ملي و چه بخش 

بين المللي جايگاه خودش را پيدا مي كند. 
پس معتقديد نوعي سردرگمي در مديريت و 
سياستگذاري ها موجب مي گردد جشنواره هاي 
داخلي با آنچه مطلوب اس�ت فاصله داش�ته 

باشند؟
بله. وقتي مسئوالن ما اعتقادي به اين مسائل نداشته باشند و با 
بهانه هايي مثل كمبود بودجه از مسئوليت اصلي خود شانه خالي 
كنند همين مي شود. بايد سياستگذاري و سرمايه گذاري كنند. 
به كشور هاي آفريقايي و امريكاي التين براي كار كردن بروند 
و فيلمس��از انقالبي را تقويت و در جهان از آنها حمايت كنند. 
بعد فيلمساز هاي مستقل را به ايران بياورند تا جريان جديدي 
در جهان شكل بگيرد. قبول دارم كه اين كار هزينه بر است اما 
منابع قابل تأمين است. خيلي ها حاضرند سرمايه خود را صرف 
دهها فيلم مبتذل كه روي پرده سينما ها مي بينيم  كنند و دهها 
جشنواره بي خاصيت برگزار  نمايند ولي حاضر نيستند به سمت و 
سويي ديگر بروند و يك ميدان جديد سينمايي در دنيا در مقابل 
نظام سلطه جهاني باز كنند. اينها وجود دارد اما راه مقابل آن را هم 
مي توان گشود. ما در جمهوري اسالمي مي توانيم اين فضا را به 
وجود بياوريم. جشنواره هاي ما بايد به اين سمت بروند البته الزمه  

آن بهره مندي از مسئوالن انقالبي در عرصه فرهنگي است.

 پل شريدر نوشتن »راننده تاكسي« را 
براي خودش درمان می داند
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وحید حاجى پور

مجلس مصوب کرد

براساس مصوبه مجلس شـوراي اسـالمـی 
حسـاب هـاي مـالی شرکت هــاي عمومى 
غیردولتى کـه از ارائــه اطـالعـات مـالی 
خودداري کننـد، بســته خــواهـد شـد. 
ــته مجلس و مربوط به  ــه روزگذش در ادامه جلس
ــت از تولید ملی و  ــیون ویژه حمای گزارش کمیس
ــا مصوبات مهمی  نظارت بر اجراي اصل 44 که ب
همراه بود، تبصره 2 ماده واحده طرح یک فوریتی 
ــاده 6 قانون اصالح موادي  الحاق جزء ز به بند 5 م
به قانون اجراي سیاست هاي اصل 44 تصویب شد. 
ــدن این  ــره، از زمان الزم االجرا ش طبق این تبص
قانون تمامی اشخاص حقوقی (خصولتى) موضوع 
ــرکت ها و بنگاه هاي  صدر این بند و اجزاي آن و ش
تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف 
به اجراي تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است امور ثبتی 
ــخاص حقوقی موضوع صدر این بند  مربوط به اش
و اجزاي آن و شرکت ها و بنگاه هاي تابعه و وابسته 
به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط 
ــازمان بورس صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف  س
ــه صورت هاي مالی  ــرر در این بند و ارائ قانونی مق
حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت ها 

و بنگاه هاي مذکور مجاز است. 
ــت تنها در صورتی به  ــازمان بورس مکلف اس س
ــرکت ها براي ارائه خدمات ثبتی به  مرجع ثبت ش
اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد 
که تمامی شرکت ها و بنگاه هاي تابعه و وابسته به 
آنها صورت ها و گزارش هاي مالی حسابرسی شده 

را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. 
همچنین در صورت تخلف از اجراي این بند، با اعالم 
سازمان بورس و حکم مرجع قضایی ذیصالح، بانک ها 
ــات غیربانکی موظفند حساب هاي بانکی  و مؤسس

اعضاي هیئت مدیره تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. 
سازمان بورس می تواند بابت اجراي تکالیف مندرج 
در این بند با تصویب شوراي عالی بورس به صورت 
درصدي از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدي 
ــقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت،  تا س
ــمول در هر  ــخص حقوقی مش بنگاه اقتصادي یا ش
سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یکبار 
متناسب با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزي با تصویب 

شوراي عالی بورس تعدیل می شود. 
ــوراي اسالمی  نماینده مردم لنگرود در مجلس ش
گفت: اگر مدیران اطالعات مالی خود را به سازمان 
ــادار ارائه ندهند، به جرایم نقدي  بورس و اوراق به
ــوند و باید اطالعات مالی شرکت ها  محکوم می ش
ــی در جریان  ــود. مهرداد الهوت ــازي ش شفاف س
بررسی طرح یک فوریتی شفافیت اطالعات مالی 
شرکت ها در موافقت با این طرح گفت: طبق قانون، 
شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی 
و شرکت هاي خصولتی، موظف بودند که اطالعات 
مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند، اما در قانون، 
قید مکلف به کار برده نشده بود. وي افزود: بر این 
ــرکت ها اطالعات مالی خود را به بورس  اساس، ش
ارائه نمی دادند و همچنین سازمان بورس هم تعهد 
قانونی نداشت که این اطالعات را دریافت کند. 

ــوراي اسالمی  نماینده مردم لنگرود در مجلس ش
ــازمان بورس و  ــور س ــرد: در طرح مذک اضافه ک
ــت که اطالعات مالی  اوراق بهادار مکلف شده اس
شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی 
ــرکت ها  ــت کند و اگر این ش و خصولتی را دریاف
ــازمان بورس باید  اطالعات خود را ارائه ندادند، س
سراغ این شرکت ها برود و اطالعات مذکور را از آنان 
دریافت کند. الهوتی خاطرنشان کرد: در صورتی 

که مدیران اطالعات مالی خود را به سازمان بورس 
ــه ندهند، عالوه بر اینکه محکوم  و اوراق بهادار ارائ
به جرایم نقدي می شوند، حکم برکناري آنان نیز 

صادر می شود. 
  همه شرکت هاى دولتى و خصولتى 

ملزم به شفاف سازى هستند
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
ــل44 قانون  ــارت بر اجراي اص از تولید ملی و نظ
اساسی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در خصوص 
ــت، گفت: برخی شرکت ها در  شفاف سازي ها اس
کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی 
ــته به نهادهاي عمومی  ــت اما وابس غیردولتی اس
غیردولتی هستند مانند صندوق ها، نهادهاي نظامی 
و انتظامی، بقعه هاي متبرکه، سازمان بازنشستگی 
و تمامی شرکت ها را مجلس نهم در ماده (6) قانون 
اصل 44 و اصالحیه سال 93 پیش بینی و در شش 

گروه معرفی کرد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی 
افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه اي به تصویب 
ــرکت ها موظف شوند چنانچه  رسید که این ش
بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطالعات مالی 
خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند 
ــوند، اطالعات  در حوزه انحصار و رقابت وارد ش
ــد تا اطالعات  ــی رقابت ارائه کنن را به مرکز مل
ــن به معناي  ــد و ای براي مردم قابل رؤیت باش
ــفانه پس از گذشت  شفاف سازي بود،  اما متأس
ــرکت ها  ــکاري از طرف برخی ش ــال هم دو س
ــد، بنابراین حکم انضباطی پیش بینی  انجام نش
کردیم که چنانچه اطالعات را ارائه نکنند، ثبت 
شرکت ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیري کند تا 

ملزم به ارائه اطالعات شوند. 
وي ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح 
شد و حکم انضباطی دیگري براي افزودن به ماده (6) 

ــت هاي  قانون اصالح موادي به قانون اجراي سیاس
ــرکت ها ملزم به  کلی اصل 44 پیشنهاد دادیم تا ش
ــوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث  شفاف سازي ش
ــم و به این  ــت؛ از طراحان نیز دعوت کردی قرار گرف
نتیجه رسیدیم که ماده (6) بند (5) را مرور و احکام 
آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور 
پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش ها 

گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد. 
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تالش 
کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت هایی 
ــتند، در این  که معروف به دولتی و خصولتی هس
گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطالعات خود 
و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را 
در اختیار سازمان بورس قرار دهند، البته جرائمی 
نیز براي عدم همکاري آنها پیش بینی شده است. 
ــنبه 19  ــت علنی روز دوش ــدگان در نشس نماین
ــالمی با گزارش  ــوراي اس فروردین ماه مجلس ش
ــیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر  کمیس
ــی در مورد طرح یک  اجراي اصل 44 قانون اساس
ــد (5) ماده (6) قانون  فوریتی الحاق جزء (ز) به بن
ــت هاي کلی  اصالح موادي به قانون اجراي سیاس
اصل 44 قانون اساسی با 148 رأي موافق، 19 رأي 
ــوع 216 نماینده  مخالف و 4 رأي ممتنع از مجم

حاضر در جلسه موافقت کردند. 
  اطالعات مالی 300 شرکت بورسی 

روي سایت کدال
در حالی که بیش از یک میلیون و 300 هزار شرکت 
ــازمان  ثبتی در اقتصاد ایران وجود دارد، رئیس س
ــرار دادن اطالعات مالی  ــادار از ق بورس اوراق به
مربوط به 300 شرکت در سایت کدال خبر داد که 
این تعداد اطالعات در برابر حجم شرکت هاي ثبتی 
ــمار می رود و جالب  در واقع قطره اي در دریا به ش
است بدانیم که اغلب شرکت ها در روزهاي پایانی 
سال گذشته اطالعات قدیمی سال هاي گذشته را 
دست و پا شکسته در این سامانه قرار دادند که نمونه 
آن را در بخش صندوق هاي بازنشستگی و سازمان 

تأمین اجتماعی و شستا می توان مثال زد. 
شاپور محمدي در نشست علنی روز مجلس شوراي 
اسالمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه 
ــارت بر اجراي اصل 44  حمایت از تولید ملی و نظ
ــک فوریتی الحاق  ــی در مورد طرح ی قانون اساس
ــاده (6) قانون اصالح موادي  جزء (ز) به بند (5) م
به قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 قانون 
اساسی گفت: سازمان بورس اطالعات مالی 300 
شرکت زیرمجموعه نهادهاي عمومی غیردولتی را 

در سایت کدال منتشر کرده است. 
ــازمان بورس اوراق بهادار ایران اظهار  رئیس س
کرد: همچنین این سازمان اطالعات مالی مربوطه 
ــاد عمومی را بر  ــرکت و 650 نه بیش از 600 ش
ــت. وي با اشاره به  مبناي قانون منتشر کرده اس
ــته بنا بر پیگیري هاي  ــال گذش اینکه طی دو س
مجلس شوراي اسالمی و قوانین موجود سازمان 
بورس اطالعات مالی مربوط به حدود350 شرکت 
ــایت کدال قرار داده است،  افزود: سازمان  را در س
ــئوالن مربوط به  ــد مدیران و مس بورس می توان
ــرار می گیرند، بر  ــرکت هایی را که در بورس ق ش
ــرکت هایی که  ــاس قانون جریمه کند، اما ش اس
ــتند، این امکان برایشان وجود  زیرمجموعه نیس

ندارد، زیرا نیاز به اصالح قانون وجود دارد.

مهدى بلوریان  |  فارس

رفتارهاي امروز ایاالت متحده امریکا براي فشار بر روسیه با محوریت 
انرژي و ژستی که دونالد ترامپ بر آن تمرکز کرده است، همانند می شود 
ــرد، از  با رفتار رونالد ریگان در دهه 80 میالدي که در دوران جنگ س

ابزار انرژي براي ضربه زدن به شوروي استفاده کرد. 
در دوران جنگ سرد، شوروي که خاطرات خوبی از کارتر داشت، تصمیم 
ــه را براي پیروزي ریگان  گرفت در معامله اي با جمهوریخواهان زمین
آماده کند، با وجود آنکه کارتر از طریق سفیر شوروي در امریکا، خواهان 
ــت جمهوري شده بود. اشتباه  نقش آفرینی کرملین در انتخابات ریاس
ــان می کرد می توان  ــه کا. گ. ب آن بود که گم ــوروي و البت بزرگ ش
ــته اي ترساند در حالی که این  ریگان را همانند کارتر با بمب هاي هس
تحلیل با شکست روبه رو شد و ریگان با جنگ ستارگان، فشار اقتصادي، 
ــیر فروپاشی قرار  ــخت و جنگ روانی شوروي را در مس تحریم هاي س

داد. 
ــروش تکنولوژي هاي نفتی و گازي را به  در دهه 90 میالدي، ریگان ف
ــاخت خط لوله گازي به اروپا را  شوروي تحریم کرد و در مرحله بعد س
ــت انداز هاي بلندي مواجه کرد. ریگان با ایجاد فشار به متحدان  با دس
ــرکت هاي غربی در ساخت خط  خود در غرب اروپا اجازه همکاري ش
لوله گازي را نداد و از سوي دیگر، همکاري هاي بانکی غرب را با شوروي 
به شدت کاهش داد؛ نه تنها شوروي بلکه سایر متحدان این کشور مانند 
ــکو که حساب ویژه اي روي درآمدهاي  آلمان شرقی، لهستان و. . . ؛ مس
ــکل بزرگ مواجه  گازي خود باز کرده بود در میانه دهه 80 با یک مش
شد؛ جایی که امریکا به عربستان تکلیف کرد با افزایش تولید خود – با 
ــد. با  ــه در بازار – قیمت نفت را پایین بکش وجود ظرفیت مازاد عرض
ــوروي  ــقوط نفت زیر 10 دالر بخش مهمی از درآمدهاي نفتی ش س
به شدت کاهش یافت و فشار سنگینی به اقتصاد کمونیست ها وارد شد. 
اعمال تحریم هاي سخت علیه شوروي از یک سو و کاهش درآمدهاي 
این کشور از سوي دیگر، در نهایت منجر به فروپاشی شد که البته انرژي 

یکی از عوامل تجزیه شوروي بود. 
اما امروز ترامپ سعی دارد خود را ریگان بداند. او از ریگان تنها جسارتی 
ــرار داد. او مانند ریگان  ــوندش ق را به ارث برده که حماقت را باید پس
ــت و کشورها  و  ــیه در پیش گرفته اس افزایش تحریم ها را علیه روس
ــرکت هاي غربی را تهدید می کند که چنانچه در ساخت خط لوله  ش
ــرمایه گذاري کنند با تحریم هاي شدید  نورد استریم 2 مشارکت و س
ــد. آلمان امروز بزرگ ترین مخاطب این  واشنگتن مواجه خواهند ش
تهدیدهاست که البته سعی دارد با مذاکره امریکا را مجاب به تلطیف 
مواضعش کند، اما یکی از تفاوت هاي ریگان و ترامپ در هدف هاي آن 
است. ریگان به شکست شوروي فکر می کرد، اما ترامپ در فکر جنگ 
ــت. او می خواهد نفوذ کرملین را در اروپا کاهش داده و  اقتصادي نیس
ــوي دیگر، ال ان جی امریکا را جایگزین بخشی از گاز روسیه در  از س

قاره سبز کند. 
ــگان و ترامپ به موضوع کاهش  یکی دیگر ار تفاوت هاي تاکتیکی ری
قیمت نفت بر می گردد. ریگان عالقه اي به نفت نداشت و خود را مدافع 
سرسخت شرکت هاي نفتی نمی دانست، درست برعکس ترامپ که در 
معادالت خود منافع شرکاي نفتی خود را در نظر گرفته است. به همین 
دلیل وقتی ریگان قصد داشت با کاهش قیمت نفت، کمر اقتصاد شوروي 
ــتان را به بازي گرفت و ترامپ هم امروز، عربستان را  را خم کند، عربس
براي این مهم در نظر دارد تا با کاهش قیمت نفت و تحریم کشورهاي 
ــرکت هاي امریکایی را  ــا را از بازار حذف و نفت ش ایران و ونزوئال، آنه
ــه کاهش قیمت نفت تأکید  جایگزین آنها کند. هر دو رئیس جمهور ب

داشته و دارند، اما در هدف تفاوت هایی با یکدیگر دارند. 
مخلص کالم آنکه نه ترامپ ریگان است، نه روسیه شوروي سابق و نه 
ــدید معادالت، این اجازه را به رئیس جمهور  شرایط جهانی و تغییر ش
ــگان را در جهان دو قطبی آن  امریکا می دهد که بخواهد خاطرات ری
روزها تکرار کند هرچقدر که برخی پارامترها، شبیه به آن زمان باشد. 
البته که برخی شباهت ها وجود دارد، اما همه چیز به راحتی و سادگی که 
ترامپ فکر می کند، نیست؛ مهم ترین تفاوت ریگان و ترامپ در این است 
که اولی، مشورت پذیر و داراي اتاق فکري کاردان بود و دومی جز داماد 
پرحاشیه خود، مشاور دیگري ندارد. یکی از مهم ترین شباهت هاي این 
دو رئیس جمهور توجه ویژه به نفت و گاز است که ترامپ عالقه بسیاري 
دارد تا با تحدید نفوذ انرژي روسیه، عالوه بر درآمدزایی براي شرکایش، 

خود را ریگان 2019 معرفی کند.

محمد حسن زدا:

سرپرسـت سـازمان تأمیـن اجتماعی گفـت: حقـوق فروردین 
مسـتمري بگیران تأمین اجتماعی سـه اسـتان سـیل زده امروز 

پرداخت می شود. 
به گزارش «فارس»، محمد حسن زدا افزود: بر اساس دستور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، حقوق مستمري بگیران عزیز استان هاي گلستان، 
خوزستان و لرستان سه شنبه 20 فروردین 98 پرداخت خواهد شد. 
وي گفت: در این استان ها بدون توجه به ترتیب حروف الفبا که مبناي 
ــتمري بگیران محترم در محدوده زمانی بیستم تا  پرداخت حقوق مس
بیست ونهم هر ماه است، حقوق این عزیزان به حساب هاي بانکی شان 
واریز می شود. در سایر استان ها ترتیب زمانی واریز حقوق در ماه هاي 

گذشته، همچنان مبناي عمل خواهد بود. 
........................................................................................................................

در بازارهاي جهانی قیمـت گندم 4/5 دالر و قیمـت دام زنده هم 
1/23 دالر کاهش یافت. 

ــته در بازارهاي جهانی برنج و دانه هاي  به گزارش «فارس»، روز گذش
ــژه گندم با کاهش  ــتند و گروه غالت به وی روغنی افزایش قیمت داش

قیمت همراه شدند. 
دیروز هر بوشل گندم با 4/5 دالر کاهش نسبت به روزماقبل به قیمت 
463/25 دالر معامله شد. ذرت هم که به                                                                                                                                                  عنوان غذاي اصلی خوراك دام 
در جهان محسوب می شود با نیم دالر کاهش در هر بوشل همراه شد. 
ایران حدود 70 درصد نیاز خوراك دام خود را از طریق واردات تأمین 
می کند. کاهش قیمت ذرت باعث افت قیمت وارداتی این محصول در 
داخل کشور خواهد شد. قیمت جهانی برنج حدود 5 سنت رشد داشت، 
همچنین دانه  روغنی سویا و سویاي خوراکی به ترتیب یک دالر و 90 
ــایر گروه نرم محصوالت  ــنت کاهش قیمت را تجربه کردند. در س س
کشاورزي، شکر با 3 سنت کاهش قیمت همراه شد و قیمت قهوه حدود 
4 دالر افزایش یافت. قیمت دام زنده هم در بازارهاي جهانی با کاهش 
قیمت همراه شد. ایران واردکننده گوشت قرمز است و حدود 150 هزار 

تن در سال نیاز به واردات دارد. 
........................................................................................................................

براساس آمار رسمی

بانـک مرکـزي در سـال 96 رقمـی بـه میـزان 41 میلیـارد و 
344 میلیـون دالر ارز در بـازار بین بانکـی تزریق کرده اسـت. 
ــاس گزارش بانک مرکزي از خالصه تحوالت  به گزارش «فارس»، براس
اقتصادي سال 96، میزان فروش ارز توسط بانک مرکزي در بازار بین بانکی 
ــال مذکور بالغ بر 41 میلیارد و 344 میلیون دالر بوده است.  رقمی در س
طبق این گزارش، یورو به عنوان ارز اصلی مداخله اي بانک مرکزي، 41/7 
درصد از کل فروش ارز در بازار بین بانکی را به خود اختصاص داده است. 
این میزان فروش ارز توسط بانک مرکزي در مقایسه با سال 95 حدود 19 
ــده بود 18 میلیارد دالر  درصد رشد نشان می دهد. پیش از این اعالم ش
اسکناس ارز در سال 96 براي مدیریت بازار ارز به صورت نقدي عرضه شده 
بود. این میزان عرضه ارز نتوانست رشد نرخ ارز را کنترل کند و در نهایت 

خریداران این ارزها سود و رانت سرشاري را به دست آوردند.

هادى غالمحسینى

روز گذشته نمادهاي «شتران»، «شپنا» و «فملی» بیشترین نقش 
را در رسیدن نماگر اصلی بازار بورس اوراق بهادار تهران به سطح 

188 هزار و 592 واحدي داشتند. 
ــته طی یک  ــران روزگذش ــاخص بورس ته ــزارش «جوان»، ش به گ
ــان تقریباً 2 هزار واحدي ابتدا 1400 واحد سقوط و سپس ضمن  نوس
بازپس گیري سطوح از دست رفته، رشدي 519 واحدي را در کارنامه 

روزانه بورس به ثبت رساند. 
  آمار و ارقام بازار

رشد شاخص که در نهایت بازدهی 0/28 درصدي را براي آن به همراه 
داشت، به واسطه رشد قیمت در نمادهاي پتروپاالیشی  و فلزي ها روي 
داد. حرکت امروز نماگر اصلی بازار که آن را به سطح 188 هزار و 592 
واحد رساند بیش از هر چیز به واسطه ارزش معامالت خرد در نمادهاي 
ــت، حجم معامالت امروز بورس تهران 3  یاد شده روي داد. گفتنی اس
ــهم و ارزش معامالت آن هزار و 17 میلیارد  میلیارد و 273 میلیون س
تومان بوده است که از این میان 913 میلیارد تومان آن ارزش معامالت 

خرد بوده است. 
  رشد 520 واحدي شاخص بورس

ــد در پایان معامالت روز(دوشنبه 19  شاخص بورس با 520 واحد رش
ــد. 3 میلیارد و 265  فروردین 98) در کانال 188 هزار واحد باقی مان

میلیون سهم در 260 هزار و 280 دفعه معامله شد. 
نمادهاي تأثیرگذار در شاخص امروز بورس پاالیشی ها، فلزي معدنی ها 
ــا و فوالدي ها  ــده بانکی ها، خودرویی ه ــا و نمادهاي پربینن و بانکی ه

معرفی شدند. 
ــان یافت که نمادهاي خودرویی با  معامالت بورس تهران در حالی پای
مجموع ارزش معامالت 137 میلیارد تومانی بیشترین ارزش معامالت را 
به خود اختصاص دادند. گروه هاي شیمیایی، فرآورده هاي نفتی، بانک ها 
و فلزات اساسی نیز به ترتیب جایگاه هاي دوم تا پنجم در این زمینه را 

به خود اختصاص دادند.
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وحید حاجى پور

مجلس مصوب کرد

براساس مصوبه مجلس شـوراي اسـالمـی 
حسـاب هـاي مـالی شرکت هــاي عمومى 
غیردولتى کـه از ارائــه اطـالعـات مـالی 
خودداري کننـد، بســته خــواهـد شـد. 
ــته مجلس و مربوط به  ــه روزگذش در ادامه جلس
ــت از تولید ملی و  ــیون ویژه حمای گزارش کمیس
ــا مصوبات مهمی  نظارت بر اجراي اصل 44 که ب
همراه بود، تبصره 2 ماده واحده طرح یک فوریتی 
ــاده 6 قانون اصالح موادي  الحاق جزء ز به بند 5 م
به قانون اجراي سیاست هاي اصل 44 تصویب شد. 
ــدن این  ــره، از زمان الزم االجرا ش طبق این تبص
قانون تمامی اشخاص حقوقی (خصولتى) موضوع 
ــرکت ها و بنگاه هاي  صدر این بند و اجزاي آن و ش
تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف 
به اجراي تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است امور ثبتی 
ــخاص حقوقی موضوع صدر این بند  مربوط به اش
و اجزاي آن و شرکت ها و بنگاه هاي تابعه و وابسته 
به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط 
ــازمان بورس صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف  س
ــه صورت هاي مالی  ــرر در این بند و ارائ قانونی مق
حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت ها 

و بنگاه هاي مذکور مجاز است. 
ــت تنها در صورتی به  ــازمان بورس مکلف اس س
ــرکت ها براي ارائه خدمات ثبتی به  مرجع ثبت ش
اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد 
که تمامی شرکت ها و بنگاه هاي تابعه و وابسته به 
آنها صورت ها و گزارش هاي مالی حسابرسی شده 

را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. 
همچنین در صورت تخلف از اجراي این بند، با اعالم 
سازمان بورس و حکم مرجع قضایی ذیصالح، بانک ها 
ــات غیربانکی موظفند حساب هاي بانکی  و مؤسس

اعضاي هیئت مدیره تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. 
سازمان بورس می تواند بابت اجراي تکالیف مندرج 
در این بند با تصویب شوراي عالی بورس به صورت 
درصدي از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدي 
ــقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت،  تا س
ــمول در هر  ــخص حقوقی مش بنگاه اقتصادي یا ش
سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یکبار 
متناسب با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزي با تصویب 

شوراي عالی بورس تعدیل می شود. 
ــوراي اسالمی  نماینده مردم لنگرود در مجلس ش
گفت: اگر مدیران اطالعات مالی خود را به سازمان 
ــادار ارائه ندهند، به جرایم نقدي  بورس و اوراق به
ــوند و باید اطالعات مالی شرکت ها  محکوم می ش
ــی در جریان  ــود. مهرداد الهوت ــازي ش شفاف س
بررسی طرح یک فوریتی شفافیت اطالعات مالی 
شرکت ها در موافقت با این طرح گفت: طبق قانون، 
شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی 
و شرکت هاي خصولتی، موظف بودند که اطالعات 
مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند، اما در قانون، 
قید مکلف به کار برده نشده بود. وي افزود: بر این 
ــرکت ها اطالعات مالی خود را به بورس  اساس، ش
ارائه نمی دادند و همچنین سازمان بورس هم تعهد 
قانونی نداشت که این اطالعات را دریافت کند. 

ــوراي اسالمی  نماینده مردم لنگرود در مجلس ش
ــازمان بورس و  ــور س ــرد: در طرح مذک اضافه ک
ــت که اطالعات مالی  اوراق بهادار مکلف شده اس
شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی 
ــرکت ها  ــت کند و اگر این ش و خصولتی را دریاف
ــازمان بورس باید  اطالعات خود را ارائه ندادند، س
سراغ این شرکت ها برود و اطالعات مذکور را از آنان 
دریافت کند. الهوتی خاطرنشان کرد: در صورتی 

که مدیران اطالعات مالی خود را به سازمان بورس 
ــه ندهند، عالوه بر اینکه محکوم  و اوراق بهادار ارائ
به جرایم نقدي می شوند، حکم برکناري آنان نیز 

صادر می شود. 
  همه شرکت هاى دولتى و خصولتى 

ملزم به شفاف سازى هستند
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
ــل44 قانون  ــارت بر اجراي اص از تولید ملی و نظ
اساسی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در خصوص 
ــت، گفت: برخی شرکت ها در  شفاف سازي ها اس
کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی 
ــته به نهادهاي عمومی  ــت اما وابس غیردولتی اس
غیردولتی هستند مانند صندوق ها، نهادهاي نظامی 
و انتظامی، بقعه هاي متبرکه، سازمان بازنشستگی 
و تمامی شرکت ها را مجلس نهم در ماده (6) قانون 
اصل 44 و اصالحیه سال 93 پیش بینی و در شش 

گروه معرفی کرد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی 
افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه اي به تصویب 
ــرکت ها موظف شوند چنانچه  رسید که این ش
بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطالعات مالی 
خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند 
ــوند، اطالعات  در حوزه انحصار و رقابت وارد ش
ــد تا اطالعات  ــی رقابت ارائه کنن را به مرکز مل
ــن به معناي  ــد و ای براي مردم قابل رؤیت باش
ــفانه پس از گذشت  شفاف سازي بود،  اما متأس
ــرکت ها  ــکاري از طرف برخی ش ــال هم دو س
ــد، بنابراین حکم انضباطی پیش بینی  انجام نش
کردیم که چنانچه اطالعات را ارائه نکنند، ثبت 
شرکت ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیري کند تا 

ملزم به ارائه اطالعات شوند. 
وي ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح 
شد و حکم انضباطی دیگري براي افزودن به ماده (6) 

ــت هاي  قانون اصالح موادي به قانون اجراي سیاس
ــرکت ها ملزم به  کلی اصل 44 پیشنهاد دادیم تا ش
ــوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث  شفاف سازي ش
ــم و به این  ــت؛ از طراحان نیز دعوت کردی قرار گرف
نتیجه رسیدیم که ماده (6) بند (5) را مرور و احکام 
آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور 
پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش ها 

گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد. 
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تالش 
کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت هایی 
ــتند، در این  که معروف به دولتی و خصولتی هس
گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطالعات خود 
و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را 
در اختیار سازمان بورس قرار دهند، البته جرائمی 
نیز براي عدم همکاري آنها پیش بینی شده است. 
ــنبه 19  ــت علنی روز دوش ــدگان در نشس نماین
ــالمی با گزارش  ــوراي اس فروردین ماه مجلس ش
ــیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر  کمیس
ــی در مورد طرح یک  اجراي اصل 44 قانون اساس
ــد (5) ماده (6) قانون  فوریتی الحاق جزء (ز) به بن
ــت هاي کلی  اصالح موادي به قانون اجراي سیاس
اصل 44 قانون اساسی با 148 رأي موافق، 19 رأي 
ــوع 216 نماینده  مخالف و 4 رأي ممتنع از مجم

حاضر در جلسه موافقت کردند. 
  اطالعات مالی 300 شرکت بورسی 

روي سایت کدال
در حالی که بیش از یک میلیون و 300 هزار شرکت 
ــازمان  ثبتی در اقتصاد ایران وجود دارد، رئیس س
ــرار دادن اطالعات مالی  ــادار از ق بورس اوراق به
مربوط به 300 شرکت در سایت کدال خبر داد که 
این تعداد اطالعات در برابر حجم شرکت هاي ثبتی 
ــمار می رود و جالب  در واقع قطره اي در دریا به ش
است بدانیم که اغلب شرکت ها در روزهاي پایانی 
سال گذشته اطالعات قدیمی سال هاي گذشته را 
دست و پا شکسته در این سامانه قرار دادند که نمونه 
آن را در بخش صندوق هاي بازنشستگی و سازمان 

تأمین اجتماعی و شستا می توان مثال زد. 
شاپور محمدي در نشست علنی روز مجلس شوراي 
اسالمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه 
ــارت بر اجراي اصل 44  حمایت از تولید ملی و نظ
ــک فوریتی الحاق  ــی در مورد طرح ی قانون اساس
ــاده (6) قانون اصالح موادي  جزء (ز) به بند (5) م
به قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 قانون 
اساسی گفت: سازمان بورس اطالعات مالی 300 
شرکت زیرمجموعه نهادهاي عمومی غیردولتی را 

در سایت کدال منتشر کرده است. 
ــازمان بورس اوراق بهادار ایران اظهار  رئیس س
کرد: همچنین این سازمان اطالعات مالی مربوطه 
ــاد عمومی را بر  ــرکت و 650 نه بیش از 600 ش
ــت. وي با اشاره به  مبناي قانون منتشر کرده اس
ــته بنا بر پیگیري هاي  ــال گذش اینکه طی دو س
مجلس شوراي اسالمی و قوانین موجود سازمان 
بورس اطالعات مالی مربوط به حدود350 شرکت 
ــایت کدال قرار داده است،  افزود: سازمان  را در س
ــئوالن مربوط به  ــد مدیران و مس بورس می توان
ــرار می گیرند، بر  ــرکت هایی را که در بورس ق ش
ــرکت هایی که  ــاس قانون جریمه کند، اما ش اس
ــتند، این امکان برایشان وجود  زیرمجموعه نیس

ندارد، زیرا نیاز به اصالح قانون وجود دارد.

مهدى بلوریان  |  فارس

رفتارهاي امروز ایاالت متحده امریکا براي فشار بر روسیه با محوریت 
انرژي و ژستی که دونالد ترامپ بر آن تمرکز کرده است، همانند می شود 
ــرد، از  با رفتار رونالد ریگان در دهه 80 میالدي که در دوران جنگ س

ابزار انرژي براي ضربه زدن به شوروي استفاده کرد. 
در دوران جنگ سرد، شوروي که خاطرات خوبی از کارتر داشت، تصمیم 
ــه را براي پیروزي ریگان  گرفت در معامله اي با جمهوریخواهان زمین
آماده کند، با وجود آنکه کارتر از طریق سفیر شوروي در امریکا، خواهان 
ــت جمهوري شده بود. اشتباه  نقش آفرینی کرملین در انتخابات ریاس
ــان می کرد می توان  ــه کا. گ. ب آن بود که گم ــوروي و البت بزرگ ش
ــته اي ترساند در حالی که این  ریگان را همانند کارتر با بمب هاي هس
تحلیل با شکست روبه رو شد و ریگان با جنگ ستارگان، فشار اقتصادي، 
ــیر فروپاشی قرار  ــخت و جنگ روانی شوروي را در مس تحریم هاي س

داد. 
ــروش تکنولوژي هاي نفتی و گازي را به  در دهه 90 میالدي، ریگان ف
ــاخت خط لوله گازي به اروپا را  شوروي تحریم کرد و در مرحله بعد س
ــت انداز هاي بلندي مواجه کرد. ریگان با ایجاد فشار به متحدان  با دس
ــرکت هاي غربی در ساخت خط  خود در غرب اروپا اجازه همکاري ش
لوله گازي را نداد و از سوي دیگر، همکاري هاي بانکی غرب را با شوروي 
به شدت کاهش داد؛ نه تنها شوروي بلکه سایر متحدان این کشور مانند 
ــکو که حساب ویژه اي روي درآمدهاي  آلمان شرقی، لهستان و. . . ؛ مس
ــکل بزرگ مواجه  گازي خود باز کرده بود در میانه دهه 80 با یک مش
شد؛ جایی که امریکا به عربستان تکلیف کرد با افزایش تولید خود – با 
ــد. با  ــه در بازار – قیمت نفت را پایین بکش وجود ظرفیت مازاد عرض
ــوروي  ــقوط نفت زیر 10 دالر بخش مهمی از درآمدهاي نفتی ش س
به شدت کاهش یافت و فشار سنگینی به اقتصاد کمونیست ها وارد شد. 
اعمال تحریم هاي سخت علیه شوروي از یک سو و کاهش درآمدهاي 
این کشور از سوي دیگر، در نهایت منجر به فروپاشی شد که البته انرژي 

یکی از عوامل تجزیه شوروي بود. 
اما امروز ترامپ سعی دارد خود را ریگان بداند. او از ریگان تنها جسارتی 
ــرار داد. او مانند ریگان  ــوندش ق را به ارث برده که حماقت را باید پس
ــت و کشورها  و  ــیه در پیش گرفته اس افزایش تحریم ها را علیه روس
ــرکت هاي غربی را تهدید می کند که چنانچه در ساخت خط لوله  ش
ــرمایه گذاري کنند با تحریم هاي شدید  نورد استریم 2 مشارکت و س
ــد. آلمان امروز بزرگ ترین مخاطب این  واشنگتن مواجه خواهند ش
تهدیدهاست که البته سعی دارد با مذاکره امریکا را مجاب به تلطیف 
مواضعش کند، اما یکی از تفاوت هاي ریگان و ترامپ در هدف هاي آن 
است. ریگان به شکست شوروي فکر می کرد، اما ترامپ در فکر جنگ 
ــت. او می خواهد نفوذ کرملین را در اروپا کاهش داده و  اقتصادي نیس
ــوي دیگر، ال ان جی امریکا را جایگزین بخشی از گاز روسیه در  از س

قاره سبز کند. 
ــگان و ترامپ به موضوع کاهش  یکی دیگر ار تفاوت هاي تاکتیکی ری
قیمت نفت بر می گردد. ریگان عالقه اي به نفت نداشت و خود را مدافع 
سرسخت شرکت هاي نفتی نمی دانست، درست برعکس ترامپ که در 
معادالت خود منافع شرکاي نفتی خود را در نظر گرفته است. به همین 
دلیل وقتی ریگان قصد داشت با کاهش قیمت نفت، کمر اقتصاد شوروي 
ــتان را به بازي گرفت و ترامپ هم امروز، عربستان را  را خم کند، عربس
براي این مهم در نظر دارد تا با کاهش قیمت نفت و تحریم کشورهاي 
ــرکت هاي امریکایی را  ــا را از بازار حذف و نفت ش ایران و ونزوئال، آنه
ــه کاهش قیمت نفت تأکید  جایگزین آنها کند. هر دو رئیس جمهور ب

داشته و دارند، اما در هدف تفاوت هایی با یکدیگر دارند. 
مخلص کالم آنکه نه ترامپ ریگان است، نه روسیه شوروي سابق و نه 
ــدید معادالت، این اجازه را به رئیس جمهور  شرایط جهانی و تغییر ش
ــگان را در جهان دو قطبی آن  امریکا می دهد که بخواهد خاطرات ری
روزها تکرار کند هرچقدر که برخی پارامترها، شبیه به آن زمان باشد. 
البته که برخی شباهت ها وجود دارد، اما همه چیز به راحتی و سادگی که 
ترامپ فکر می کند، نیست؛ مهم ترین تفاوت ریگان و ترامپ در این است 
که اولی، مشورت پذیر و داراي اتاق فکري کاردان بود و دومی جز داماد 
پرحاشیه خود، مشاور دیگري ندارد. یکی از مهم ترین شباهت هاي این 
دو رئیس جمهور توجه ویژه به نفت و گاز است که ترامپ عالقه بسیاري 
دارد تا با تحدید نفوذ انرژي روسیه، عالوه بر درآمدزایی براي شرکایش، 

خود را ریگان 2019 معرفی کند.

محمد حسن زدا:

سرپرسـت سـازمان تأمیـن اجتماعی گفـت: حقـوق فروردین 
مسـتمري بگیران تأمین اجتماعی سـه اسـتان سـیل زده امروز 

پرداخت می شود. 
به گزارش «فارس»، محمد حسن زدا افزود: بر اساس دستور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، حقوق مستمري بگیران عزیز استان هاي گلستان، 
خوزستان و لرستان سه شنبه 20 فروردین 98 پرداخت خواهد شد. 
وي گفت: در این استان ها بدون توجه به ترتیب حروف الفبا که مبناي 
ــتمري بگیران محترم در محدوده زمانی بیستم تا  پرداخت حقوق مس
بیست ونهم هر ماه است، حقوق این عزیزان به حساب هاي بانکی شان 
واریز می شود. در سایر استان ها ترتیب زمانی واریز حقوق در ماه هاي 

گذشته، همچنان مبناي عمل خواهد بود. 
........................................................................................................................

در بازارهاي جهانی قیمـت گندم 4/5 دالر و قیمـت دام زنده هم 
1/23 دالر کاهش یافت. 

ــته در بازارهاي جهانی برنج و دانه هاي  به گزارش «فارس»، روز گذش
ــژه گندم با کاهش  ــتند و گروه غالت به وی روغنی افزایش قیمت داش

قیمت همراه شدند. 
دیروز هر بوشل گندم با 4/5 دالر کاهش نسبت به روزماقبل به قیمت 
463/25 دالر معامله شد. ذرت هم که به                                                                                                                                                  عنوان غذاي اصلی خوراك دام 
در جهان محسوب می شود با نیم دالر کاهش در هر بوشل همراه شد. 
ایران حدود 70 درصد نیاز خوراك دام خود را از طریق واردات تأمین 
می کند. کاهش قیمت ذرت باعث افت قیمت وارداتی این محصول در 
داخل کشور خواهد شد. قیمت جهانی برنج حدود 5 سنت رشد داشت، 
همچنین دانه  روغنی سویا و سویاي خوراکی به ترتیب یک دالر و 90 
ــایر گروه نرم محصوالت  ــنت کاهش قیمت را تجربه کردند. در س س
کشاورزي، شکر با 3 سنت کاهش قیمت همراه شد و قیمت قهوه حدود 
4 دالر افزایش یافت. قیمت دام زنده هم در بازارهاي جهانی با کاهش 
قیمت همراه شد. ایران واردکننده گوشت قرمز است و حدود 150 هزار 

تن در سال نیاز به واردات دارد. 
........................................................................................................................

براساس آمار رسمی

بانـک مرکـزي در سـال 96 رقمـی بـه میـزان 41 میلیـارد و 
344 میلیـون دالر ارز در بـازار بین بانکـی تزریق کرده اسـت. 
ــاس گزارش بانک مرکزي از خالصه تحوالت  به گزارش «فارس»، براس
اقتصادي سال 96، میزان فروش ارز توسط بانک مرکزي در بازار بین بانکی 
ــال مذکور بالغ بر 41 میلیارد و 344 میلیون دالر بوده است.  رقمی در س
طبق این گزارش، یورو به عنوان ارز اصلی مداخله اي بانک مرکزي، 41/7 
درصد از کل فروش ارز در بازار بین بانکی را به خود اختصاص داده است. 
این میزان فروش ارز توسط بانک مرکزي در مقایسه با سال 95 حدود 19 
ــده بود 18 میلیارد دالر  درصد رشد نشان می دهد. پیش از این اعالم ش
اسکناس ارز در سال 96 براي مدیریت بازار ارز به صورت نقدي عرضه شده 
بود. این میزان عرضه ارز نتوانست رشد نرخ ارز را کنترل کند و در نهایت 

خریداران این ارزها سود و رانت سرشاري را به دست آوردند.

هادى غالمحسینى

روز گذشته نمادهاي «شتران»، «شپنا» و «فملی» بیشترین نقش 
را در رسیدن نماگر اصلی بازار بورس اوراق بهادار تهران به سطح 

188 هزار و 592 واحدي داشتند. 
ــته طی یک  ــران روزگذش ــاخص بورس ته ــزارش «جوان»، ش به گ
ــان تقریباً 2 هزار واحدي ابتدا 1400 واحد سقوط و سپس ضمن  نوس
بازپس گیري سطوح از دست رفته، رشدي 519 واحدي را در کارنامه 

روزانه بورس به ثبت رساند. 
  آمار و ارقام بازار

رشد شاخص که در نهایت بازدهی 0/28 درصدي را براي آن به همراه 
داشت، به واسطه رشد قیمت در نمادهاي پتروپاالیشی  و فلزي ها روي 
داد. حرکت امروز نماگر اصلی بازار که آن را به سطح 188 هزار و 592 
واحد رساند بیش از هر چیز به واسطه ارزش معامالت خرد در نمادهاي 
ــت، حجم معامالت امروز بورس تهران 3  یاد شده روي داد. گفتنی اس
ــهم و ارزش معامالت آن هزار و 17 میلیارد  میلیارد و 273 میلیون س
تومان بوده است که از این میان 913 میلیارد تومان آن ارزش معامالت 

خرد بوده است. 
  رشد 520 واحدي شاخص بورس

ــد در پایان معامالت روز(دوشنبه 19  شاخص بورس با 520 واحد رش
ــد. 3 میلیارد و 265  فروردین 98) در کانال 188 هزار واحد باقی مان

میلیون سهم در 260 هزار و 280 دفعه معامله شد. 
نمادهاي تأثیرگذار در شاخص امروز بورس پاالیشی ها، فلزي معدنی ها 
ــا و فوالدي ها  ــده بانکی ها، خودرویی ه ــا و نمادهاي پربینن و بانکی ه

معرفی شدند. 
ــان یافت که نمادهاي خودرویی با  معامالت بورس تهران در حالی پای
مجموع ارزش معامالت 137 میلیارد تومانی بیشترین ارزش معامالت را 
به خود اختصاص دادند. گروه هاي شیمیایی، فرآورده هاي نفتی، بانک ها 
و فلزات اساسی نیز به ترتیب جایگاه هاي دوم تا پنجم در این زمینه را 

به خود اختصاص دادند.
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