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رونمایي از لویاتان
احمدینژادیها
آنها به دنبال احیاي اسطوره لویاتان هستند،
بدون ابا و پردهپوشــي در پي آنانــد تا از میان
خاکسترهاي فرو خفته تاریخ ،لویاتاني را احضار
کنند .رفتارشــان طنزآمیز و خندهدار است ،ولي
ترســي نهفته در دل آن وجــود دارد .همچون
فــردي که در تاریکــي باغ ایســتاده و خندهاي
رعبانگیز بر لب دارد .احمدينژاديها نشــان
دادهاند در این کار مهارت دارند .همانگونه که
در خرداد  ۸۴همه عقال را به خنده واميداشتند
و دســت آخر ،در پي کابوســي هشتســاله بر
مسند قدرت نشســتند.طیف دیگر اصولگرایان
درصددنــد تا با هجــوم انتخاباتــي ،روحاني را
ناگزیر به مرحلــه دوم انتخابــات ببرند .جایي
در گوشــه رینــگ و در »راند« آخــر او را از پاي
درآورنــد .آنــان بازیگراني دو ســر بردند .ببرند
که بردهاند .ببازند باز هــم بردهاند ،آنان دولت
رقیب را تا حد و اندازه خود فروکاستهاند .دولت
روحاني با این دو خطر جدي روبهروست .اولي،
خطر ملي اســتراتژیك است که همه را موظف
ميکنــد تا آن را جــدي بگیرند و بــه مقابله با
آن برخیزند و دومي بــا اینکه ظاهري تاکتیکي
دارد ،در نهایت اســتراتژیك خواهد شــد .آنان
نیز ســوداي صید لویاتاني را در سر ميپرورانند
که هنوز از آن رونمایي نکردهاند .اما قصدشــان
چنان آشکار اســت که نیاز به فاشگویي ندارد.
باید به انتظار نشســت تا معلوم شود آنان چه
چیز در آستین میپرورانند.
* در این یادداشــت از کتاب لویاتان /در نظریه
دولت تامــس هابــز ،کارل اشــمیت ،ترجمه
شــروین مقیمي زنجاني ،نشر روزگار نو استفاده
شده است.

تهران زیباترین مقصد نوروز
به همه گردشگران توصیه میشود از مناظر
بینظیری مانند شــکوه بیبدیل رشته کوه البرز
پوشــیده از برف که از اکثر خیابانهای شــمالی
امکان مشــاهده آن هســت و آثــاری مانند برج
آزادی بــه عنوان یــک اثر نمادیــن و فاخر ،برج
میــالد و دولفیناریوم آن ،پل طبیعــت ،دریاچه
خلیج فــارس )چیتگــر( ،بام تهــران ،تلهکابین
توچال ،تلهســیژ دربند ،پارک ژوراســیک تهران،
بــاغ پرندگان ،پارک ملی خجیر در شــرق تهران،
میــدان مشــق ،حصار ناصــری ،کوچــه مروی،
محلــه عودالجان ،محله ســنگلج ،کافه نادری،
خیابــان اللهزار ،ســردر باغ ملی ،ســاختمانها،
کاخها ،مساجد ،فرهنگسراها ،گذرگاههای پر از
درخــت مثل خیابان ولیعصر ،متــرو ،میدانها و
بوستانهای چشمنواز ملت ،ساعی ،الله ،چیتگر،
جمشــیدیه ،نیاوران ،ارم و باغوحش آن ،شیان،
آبوآتش ،شــهر ،جوانمــردان ،باغمــوزه دفاع
مقدس ،دانشجو ،بوســتان والیت ،پارک جنگلی
کوهســار ،بهشت مادران ،پردیســان ،پارک ملی
سرخه حصار ،تپههای عباسآباد ،باغ ایرانی ،باغ
هنر ،باغموزه مینیاتوری ،خانه هنرمندان ،بوستان
طالقانــی و عناصر ،المانها و مبلمانهای عالی
شهری ،بزرگراهها و مجسمهها به عنوان بخشی
از جاذبههای تهران دیدن کنند .ابنیههای تاریخی
مانند کاخموزههای گلستان ،نیاوران و سعدآباد،
بــرج طغرل ،زیارتگاههــا از جمله حرم حضرت
عبدالعظیم حسنی ،حرم امامزاده صالح و دیگر
امامزادهها و بارگاه امام خمینی ،موزههای بزرگ
مانند موزه ایران باستان ،موزه هنرهای اسالمی،
موزه رضا عباســی ،مــوزه آبگینه و ســرامیک،
مــوزه جواهرات ملی ،موزه ملک ،موزه ســینما،
مــوزه عبرت ،مــوزه صلح ،باغموزه نگارســتان،
موزه فرش ،مــوزه قصر و موزه هنرهای معاصر،
شهرک سینمایی غزالی و خانههای قدیمی مانند
عمارت مســعودیه و خانه مقدم از کمنظیرترین
موزههــا و مجموعههــای جهان هســتند .بازار
تهران و دیگــر بازارهای قدیــم و جدید و مراکز
تجاری و تفریحی بزرگ ،دانشگاهها ،کتابخانهها،
بیمارســتانها و زیارتگاهها ،مجموعه تئاتر شهر،
بوستانها ،غارها ،آبشارها ،رودخانهها ،مناظری
مانند دربند ،درکه ،ولنجک و توچال در شمال از
جمله دیگر جاذبههای تهران به شــمار میآیند.
وجود مسجد حضرت ابراهیم)ع( ،کلیسای مریم
مقدس ،کنیسه حییم و آتشکده آدریان نمایشگر
صلح و زندگی ادیان مختلــف در مرکز تهران و
در خیابان ســیتیر است .مراکز سیاسی و اداری،
مانند مجلس شــورای اســالمی ،وزارتخانهها،
ســفارتخانهها و همچنیــن فرودگاههــای
بینالمللــی ،امکانــات و ایســتگاههای مترو و
حملونقل ریلی ،پاالیشــگاه نفــت ،کارخانجات
خودروســازی ،بــورس ،بانکهــا و دهها جاذبه
دیگــر موقعیت تهران را در ســطح غرب آســیا
و خاورمیانــه بینظیر کرده اســت .در ایام نوروز
بهویژه با ارائه تورهای تهرانگردی که از ســوی
شرکتها و آژانسهای معتبر تدارک دیده شده و
بیشتر هتلها و دیگر مؤسسات مربوط به صنعت
گردشگری تخفیفات ویژهای برای این ایام اعالم
کردهاند ،این بســتر فراهم است تا تهران را برای
نــوروز به مقصدی گردشــگری تبدیل کرده و در
فراینــد جامعهپذیری جوانان و نوجوانان ،آنها را
با جاذبههای فاخر ایران آشنا کنیم.
*عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

ﺧﺒﺮ
شــکوفه حبیبزاده :چندسالي اســت که تقریبا سر هر
چهــارراه معروفــي در تهران ،چنــد حاجیفیروز حتما
ميبینیــد .احتمال اینکه شــبها آنها را ببینید بیشــتر
اســت؛ اما بعضي از چهارراهها ،روزهــا هم میزبان این
حاجیفیروزها هستند.
آخرین جمعه سال است و سر ظهر همهجا خلوت؛
چشم ميچرخانم تا ببینمشان و گپوگفتي با هم داشته
باشــیم .از انقالب تا فردوســي ،ســر هر چهارراه چشم
ميگردانم ،نیستند.
ســر چهارراه ولیعصر سراغشــان را ميگیرم .یکي از
کاسبها ميگوید» :دیروز یك ون شهرداری آمد و همه
حاجيفیروزها را برد؛ اما شب برميگردند ،ساعت هشت
دوباره سر بزنید«.
یکــي دیگر ميگوید» :االن که اینها را بردند؛ اما کمتر
ایــن حوالي در طول روز ميآیند .روزها ميروند شــمال
تهران .جایي که مطمئن هستند درآمدي برایشان دارد«.
از فردوسي ،راهي چهارراه تختطاووس و عباسآباد
ميشــوم؛ آنجا حتمــا هســتند ،چندباري دیدمشــان.
تختطاووس خبري نیســت ،اما سر چهارراه عباسآباد
ميبینمشان.

حاجیفیروزهای »دانشجو«

حاجی فیروزهای کوچک
دو تا پســربچه حدودا  ۹ ،۸ساله .صدایشان ميکنم.
دمدمهاي ظهر است؛ حوالي ساعت یك و نیم.
 ســالم بچهها؛ خوبید؟ ســر ظهر جمعه هم اینجاهستید؟
تازه اومدیم. لباسهاي عمونوروز نداشتید؟ این لباس قرمزها رواز کجا آوردین؟
 لباس قرمزهامونو پوشــیدیم) .یکــي از آنها ،یكگرمکــن قرمــز پوشــیده و دیگــري هــم ،دور کمرش،
سوئیشرت قرمزش را بسته .هر دو هم تيشرتهاي قرمز
کهنه بر تن دارند(.
 کاروکاسبي خوبه؟اول خجالت ميکشــند حرف بزنند؛ انگار که تازهکار
هســتند؛ دو تا از پســرهاي گلفروش که کمــي از آنها
بزرگترند آن طرف خیابان آنهــا را دید ميزنند .ترکیبی
از خجالــت و نگرانی از خرابشــدن کاروکاسبیشــان
دارند .حرف نمیزنند .خطاب قرارشان میدهم :بچهها
بیایید ميخواهم بهتان عیدي بدهم .راضی میشوند و
ميآینــد؛ »رضا« صدایش میکنند ،با لبخند میآید ،از او
ميپرسم:
 در روز چقدر درآمد دارید؟
زیاد نیست ۷۰،۸۰ .هزار تومان.
 چند وقته اینجایید؟
یک هفتهای میشه که هر روز ميآییم.
 هر سال؟
نه .اولین سال است.
 بزرگتر هم همراهتان هست؟
نــه .دایي ما را اینجا مــيذاره و خودش با بچهاش
ميره تجریش فال ميفروشه.
 مادر و پدر کجان؟
شهرستان.
 خونه دایي کجاست؟
راهآهن.
 ظهر اومدید ،ساعت چند برميگردید؟
حدود ساعت هشت دایي میاد دنبالمون.

اما مشخص نیست .نزدیکتر میشوم.
 سالم بچهها .خواهر برادرید؟
میخندد.
آره
 حاال نسبتتون مهم نیست .اسمت چیه؟
مجتبی.
 از ساعت چند میآیید اینجا؟
از ساعت  ۱۱تا  ۶ ،۶و نیم عصر.
 چقدر درآمد دارید؟
با لهجــه خاصی حرف میزند :کم .ســه نفری صد
تومــان در یک روز .باید بین خودمون تقســیم کنیم .زیاد
پول نمیدهند.
 از کجا میآیید؟
از شهرستان.
 کدوم شهرستان؟
ا ...مشهد.
 کی اومدید تهران؟
دو ،سه روزی میشه.
 تا دم عید میمونید؟
نه هشتم برمیگردیم.
 اونجا خبری نیست میآیید تهران؟
خب اینجا بهتره.
 شما از کجا میآیی خانمی؟
میخندد .صدای پسرانه میشنوم.
من هم از مشهد میام.
 پســری؟ با ایــن لباسها و ظاهــرت فکر کردم
دختری! اسمت چیه؟
امیرحسین.
 تا حاال آشنا اینجا شما رو دیده؟
همشهری؟
 آشنا ،فامیل یا همشهری...
ببینند هم به رویمان نمیآورند.
 خاطرهای ندارید از این دم عیدی و حاجیفیروز؟
خاطره؟
 آره خاطره.
پارسال دعوامون شد با دو تا حاجیفیروز.

کاسبی داغ نوروزی ،شهرستانیها را به تهران کشید

 اینجا مردم باهاتون خوب رفتار ميکنن؟
آره .ميخندن ما رو ميبینن.
 خوشحال میشي؟
نه زیاد.
زیاد خوشحال نیســت .میگوید من و ابوالفضل )به
برادرش اشاره ميکنه( زیاد پول نميگیریم.
 چرا؟
مردم به ما پول نمیدهند.
 چرا به شما پول نمیدن؟
شانههایش را باال میاندازد» :نمیدانم«.
 سال بعد هم این کارو ميکنید؟
نميدونیم.
 پولشو چیکار ميکنید؟
ميدیم دایي.
دیگر حواســش بــه من نیســت .چشــمش دنبال
ماشــینهایي است که پشــت چراغ قرمز ایســتادهاند.
بهناچار خداحافظي ميکنم تا به کارش برسد.
دخترحاجیفیروز
آنطرف چهــارراه دو نوجوان دختر و پســر در حال
تنبــکزدن هســتند .حرفهای به نظر میرســند .پســر
لباس حاجیفیروز پوشــیده و در حــال تنبکزدن ترانه
حاجیفیروز را میخواند.
»ارباب خودم سالم علیکم،
ارباب خودم سر تو باال کن،
ارباب خودم منو نیگا کن،
ارباب خودم لطفی به ما کن.
ارباب خودم بزبز قندی،
ارباب خودم چرا نمیخندی؟
بشکن بشکنه بشکن،
من نمیشکنم بشکن،
اینجا بشکنم یار گله داره،
اونجا بشکنم یار گله داره!
این سیاه بیچاره چقد حوصله داره«
دختر هم دامنی پولکدار پوشیده و بهخوبی نمایش
اجرا ميکند .بازارشان هم به نظر گرم میرسد .از دور که
نگاه میکنم تقریبا هر ماشینی به آنها پول میدهد .مبلغ

 چرا؟
اونها هــم اومده بودن ســر چهارراه مــا .چهار تا
حاجیفیروز بودیم .درنمیاومد .دعوامون شد.
 با مردم چی؟ تا حاال خاطره بامزهای پیش اومده؟
میخندد.
خاطره خوب کــه خب پول بدن ما هم خوشــحال
میشیم ...وقتی امیرحســین میرقصه و من میخونم،
همه میخندن و خوشحالن .بعضیام بشکن میزنن.
ماشــینها پشــت ترافیك ميایســتند .امیرحسین و
مجتبي هم دل تو دلشان نیست که بروند و با ساز و دهل
و رقص ،عیديشــان را بگیرنــد .خداحافظي ميکنم و
مقصد بعدي را هم »پاركوي« انتخاب ميکنم.
پــس از کلي ترافیك که از این آخرین روزهاي ســال
کمي بعید است ،به پاركوي ميرسم .اینجا خیلي شلوغ
است .از منظر حضور حاجيفیروزها .ميشمرم .پنج نفر
هستند.
حاجيفیروزدانشجو
مرد جواني حدود ۲۳ ،۲۲ســاله با صورتي سیاهکرده
و لباسهــاي مخصوص حاجيفیروز ،ســاز ميزند و با
صدایي تغییر داده ،ميخواند .صدایش ميکنم.
 سالم .ميتونم چند دقیقهاي با شما صحبت کنم؟
بفرمایید.
صدایش خیلي بــا صداي حاجيفیروز فــرق دارد.
صدایيدورگه و جوان که با صداي خموده حاجيفیروز
زمین تا آسمان فرق ميکند.
 چند روزه اینجایید؟
دو ،سه روزي ميشود.
 هر سال اینجا ميآیید؟
تقریبا .البته پارسال تجریش بودم .کمي باالتر.
 شغل اصليات چیست؟
دانشجو هستم.
 چي ميخوني؟
مهندسي صنایع.
 دوستات هم دانشجو هستن؟
آره .همدانشگاهي هستیم.
 اهل تهراني؟
نه .کرمان.
 چرا حاجيفیروز شدي حاال؟
هم حالوهواي خوبي داره ،هم اینکه خرج دانشگاه
زیاده .درسته دولتي ميخونم اما خرج و مخارج جانبي و
کتاب و درس هم هست .نمیشه همیشه از خانواده پول
بگیرم .دستوبالشان تنگه.
 خوبه .حاال چقدر درمیاري این روزها؟
چهار ،پنج روز آخر سال سرجمع یك میلیوني دستم
را ميگیره .غنیمته.
 امسال که کبیسه هم هست .یك روز اضافهتر.
)ميخندد( .ایشاال.
دوســتانش صدایــش ميکننــد .پابهپــا ميکنــد.
ميخواهد برود .به من نگاه ميکند .لبخند ميزنم.
 برو .صدات با صداي حاجيفیروز قشنگتره.
)ميخندد( .واقعا؟
با تعجب از سؤالش ميخندم.
 موفق باشي »حاجيفیروز دانشجو«
به دایره دستش ميزند و ميخواند:
ارباب خودم سالم علیکم...
ميخواند و دور ميشــود .ماشینها پشت چراغ بوق
ميزنند و لبخندزنان بشکن هم ميزنند.

هفتسینهایی که با دست »دیزاینرها« خلق میشوند

ﺳﮑﻪﻫﺎى ﺑﻬﺎر آزادى در ﺟﺎم »ﻫﻔﺖﺳﯿﻦ«
شــرق ،مهتاب قليزاده» :ادیم زمین ،سفره عام اوست /چه دشمن بر این
خوان یغما ،چه دوســت«؛ در گذشــتهها این بیت از سعدي را بر حاشیه
سفرههاي هفتســین قلمکار با خطي خوانا مينوشتهاند؛ یعني پوست
خوشبوي ســرخرنگ و همه نعمتها ،هم براي دشمن گسترده است و
هم براي دوست.
حاال هم باز نوروز اســت؛ از هر قشــر و طبقه و با هر مذهبي که باشي باز
هم هفتســین پهن ميکني .چه ســفرهات کوچك و ارزان باشد؛ چه بزرگ و
مجلل .هفتسین ،پیوند همه اقشار ایراني از فقیر و غني و مسلمان و زرتشتي
و مسیحي است.
این ســفرههاي مشــترك براي هر خانواده چقــدر آب ميخورد؟ قیمت
سفرههاي هفتسین هم مانند همه سفرههاي دیگر براي مردم بسیار گسترده
و متفاوت اســت» .شرق« از سه سطح متفاوت بســیار ارزان ،متوسط و بسیار
گران هفتســینهاي ایراني گزارشي تهیه کرده است .نمونههاي بررسيشده
همه از تهران بودهاند و خبرنگار »شــرق« براي تهیه این گزارش ،از سه نقطه
متفاوت پایتخت دیدن کرده است.
نازيآباد؛هفتسینهايکوچكامانوستالژیك
منطقه  ۱۶تهران ،نازيآباد اســت؛ در این محله تالش شــده تا رنگوبوي
سفره هفتســین خانوادههایي که دستشان تنگتر است ،دیده شود .برخي
گلفروشــيها و بقاليها و میوهفروشيهاي این محله ،مثل همه محلههاي
دیگر ،سبزه و ماهي و سیر سبزشده و ...جلوي مغازهها چیدهاند .با فروشندهها
و خریداران همکالم ميشوم .قیمتها را از مغازهداران و خریداران ميپرسم؛
مغازهداران مثل همیشه گالیه دارند» :وضع خراب است«...؛ »کساد است«...
و . ...ماهيهاي قرمز  ۵۰۰و  ۷۰۰تومان هستند؛ سیر و سمنو و سنجد و سماق
در ظرفهاي خیلي کوچك پالستیکي ریخته شده است و هرکدام هزار تومان
قیمت دارند .سبزههایي در ظرفهاي سفالي کوچك هستند و دو تا چهار هزار
تومان فروخته ميشــوند .احتماال اگر کســي بخواهد همه سفرهاش را از این
مغازهها بخرد باید سر جمع حدود  ۱۵تا  ۲۰هزار تومان خرج کند.
خانمها با دخترهایشــان جلوي این مغازهها جمع شدهاند و بلوایي است.
از آنها ميپرســم وســایل هفتســینتان را از اینجا ميخرید؟ بیشتر آنها یك
جواب دارند» :لطف هفتسین به این است که خودمان تهیهاش کنیم .سبزه
را خودمان ميکاریم .سمنو را هم خودمان ميپزیم؛ تخممرغها را بچهها رنگ
ميکنند .سفره را مياندازیم و سنجد و سکههاي نو و کمي سرکه و سیب هم
که خرجي ندارد .مهم این است که این سفره انداخته شود«.
اینجا تنها مردماني هستند که خودشان تمام قد سفرهها را تهیه ميکنند،
برعکس مناطق شمالي شــهر که یك نفر را بهعنوان طراح داخلي استخدام
ميکنند تا برايشان سفرهآرایي کند و برعکس مناطق مرکز تهران که همهچیز
را آماده تهیه ميکنند.

هفتتیر؛فوریفوتیوآماده
اینجا یکی از شــلوغترین مناطق پایتخت اســت .مرکز شهر و مردم طبقه
متوســط .اینجــا هم مغازههــای مختلف هفتســینهایی را بــرای فروش
گذاشــتهاند .هرچند کمــی با نازیآباد فــرق دارد .اینجا بهجــای ظرفهای
پالستیکی ،ظروف یکدست زیبایی در طرحها و رنگهای متنوع برای فروش
گذاشــته شده است .این ســتها آینه و تنگ ماهی و جاقرآنی هم دارد .حتی
اینجا تخممرغهای رنگشده هم برای فروش گذاشته شده است.
قیمتها را میپرســم؛ ظروف یکدســت برای ســفره هفتسین بین ۵۰
تــا ۲۵۰هزار تومان قیمت دارند .ماهیهای قرمز دانــهای هزارو  ۵۰۰تا چهار
هزار تومان هســتند .بســتههای ۳۰۰گرمی سمنو ،ســه هزار تومان فروخته
میشــوند .پاکتهای ۱۵۰گرمی ســنجد ،حدود پنجهزار تومان .یک بوته سیر
درون کیســهای کوچک هزارو  ۵۰۰تومان است؛ اینجا حتی حاجیفیروزهای
عروسکی کوچکی فروخته میشود که بین هفت تا ۱۰هزار تومان قیمت دارند.
تنگهای ماهی بین  ۲۰تا  ۵۰هزار هستند و سبزههای آماده در سه قیمت پنج،
هفت و ۹هزارتومانی آماده رفتن به ســفرههای مردم .اگر همه سفرهتان را از
این مغازهها بخرید ،باید چیزی بین  ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان خرج کنید.
اما اینجا فروشــیهای دیگــری هم برای هفتســین وجــود دارد؛ مثال
خزندهها .الکپشتهای تزئینی خارجی در بازار از ۱۵هزار تومان آغاز میشود
و تا ۲۰هزار تومان هم معامله میشود .هرچند بسیاری درباره استفاده از آنها
در محیطهای خانگی هشــدارهایی دادند؛ اما بازارش آنقدر داغ هســت که
کسی به این هشــدارها دقت نکند .مارها گونه دیگری از خرندهها هستند که
برای هفتســین فروخته میشــوند .قیمت این مارها هم بسته به اندازهشان
از هشــت هزار تومان آغاز میشــود؛ مارهایی که فروشندهها میگویند نیش
نمیزنند.
از مردان و زنانی که برای خرید آمدهاند ،میپرسم آیا خرید هفتسینشان
را از همینجا انجام میدهند یا خودشان سفرهها را آماده میکنند؟ بیشترشان

زن و شــوهر هســتند؛ میگویند :نــه وقت دارند خودشــان ســبزه بکارند و
تخممرغ رنگ کنند نه حوصله .وقتی آمادهاش هســت چرا خودشــان را به
زحمت بیندازنــد؟ میگویند ترجیح میدهند کمی هزینه کنند؛ اما خیلی هم
وارد ماجرای درســتکردن هفتسین نشوند .هرچند از قیمتها گالیه دارند
و چندان راضی نیســتند؛ اما میگویند چارهای نیست ،بهتر است این خرید را
انجام دهند.
نیاورانودیزاینرها!
مغازههاي لوکسفروشــي محل فروش وسایل ســفره هفتسین است.
اینجا مردم بیش از آنکه به ســیب و سرکه و سماق و ...توجه کنند ،به آرایش
ســفره و ظروفي که قرار اســت ســینها در آن قرار بگیرد اهمیت ميدهند.
وارد یکي از مغازهها ميشــوم .میان مشتريها مردي هم هست که در حال
انتخاب ظرفهاي مختلف اســت .به او نزدیك ميشوم و ميپرسم :شما تنها
سفرهتان را ميچینید؟ مادر ،خواهر یا همسرتان کمكتان نميکند؟ميخندد و
ميگوید »من براي خودم انتخاب نميکنم؛ من طراح داخلي هستم؛ براي این
کار پول ميگیرم« .ميپرســم» :یعني برخي خانوادهها براي سفره هفتسین،
طراح داخلي اســتخدام ميکنند؟ و شــما اینکار را ميکنید؟ چقدر دستمزد
ميگیریــد؟« مــرد که همچنان ســرگرم نگاهکردن به ظرف و ظروف اســت،
ميگویــد :پیشتر تنها براي چینــش خانه و طراحي داخلــي اتاقها و البته
سفره عقد کار ميکرده؛ اما چند سالي است که مشتريها براي نوروز و سفره
هفتســین هم به سراغش ميآیند .دستمزدش بین پنج تا  ۱۵میلیون تومان
است و خودش از روي مشتري تشخیص ميدهد چه نرخي را پیشنهاد بدهد.
از او ميپرسم :وقتي براي طراحي تا  ۱۵میلیون تومان هزینه ميکنند ،خود
سفره چقدر خرج برميدارد؟
آقاي طــراح توضیح ميدهد :بســتگي دارد؛ ممکن اســت صد میلیون
تومان ،ممکن اســت تا  ۳۰۰میلیون تومان .حداقل گرانترین سفرهاي که من
انداختهام ،حدود  ۳۰۰میلیون تومان آب خورد.
مگر چه چیزي دارد این سفرهها که ۳۰۰میلیون تومان ميشود؟
مثال فرض کنید یکي از وســایلي که قرار است سر سفره هفتسین باشد،
ســکه است .خب ،به اعتبار اینکه وارد سال  ۱۳۹۶ميشویم ،در جام سکه ۹۶
ســکه تمام بهار آزادي ریختیم .این خانواده دوست داشتند ،سفرهشان با طال
آرایش شود؛ براي همین روي ترمه زريدوزي که هفتسین را چیدیم ،زنجیري
بســیار دراز از طال سفارش دادیم و این ریســمان طالیي را بین ظروف حرکت
دادیم .خود ظروف همه سفارش داده شدند و از فرانسه آمدند.
کمي ذوقزده ميشود و ميگوید :سفره شاهانهاي بود .واقعا خودم لذت
بردم.
کمي گیج و کمي متعجب از مغازه بیرون ميآیم؛ شعر حافظ با من است:
»صالح کار کجا و من خراب کجا /ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا«

جدیدترین اخبار از کاسپین

فرشتگان در انتظار بهار
 تازهترین گزارشی که معاون نظارت بانک مرکزی از
وضعیت رســیدگی به مؤسسه اعتباری کاسپین اعالم
کرده از ایــن حکایت دارد که بعد از تعیینتکلیف پنج
تعاونی ،اکنون شناسایی داراییهای دو تعاونی دیگر در
دستور کار قرار دارد و تا پایان فروردین  ۱۳۹۶وضعیت
هفت تعاونی بهطور کامل ســاماندهی میشــود .در
مورد پرحاشیهترین تعاونی زیرمجموعه کاسپین؛ یعنی
»فرشــتگان« نیز اخبــار مطلوبی برای ســپردهگذاران
وجود داشــته و احتماال تا پایــان فروردینماه تکلیف
داراییها مشــخص شــده و پرداخت وجوه  ۶۵۰هزار
ســپردهگذار این تعاونی در بهار ســال بعد در اولویت
پرداخت قرار خواهد گرفت .به گزارش ایسنا ،از هشت
تعاونی زیرمجموعه مؤسسه کاسپین که اکنون حدود
یکســال از دریافت مجوز فعالیت رسمی آن در بازار
پول میگذرد» ،فرشــتگان« از پرحاشیهترین و البته به
اذعان مدیران بانکی دارای بیشترین مشکل در دارایی
و بدهی و همچنین مواجهه با سپردهگذاران خود بود،
بهطوریکه از چند ماه پیش و بعد از اعالم دادستانی
در رابطــه بــا بدهــی ۴هزارمیلیاردی ایــن تعاونی و
کسری که برای پاسخگویی به سپردهگذاران آن وجود
داشت ،موج درخواستها برای دریافت وجوه از سوی
سپردهگذاران شدت گرفت و آنها که راهی جز مؤسسه
کاسپین نداشتند ،شروع به تجمع در مقابل این مؤسسه
و البته بانک مرکزی کردند .در نهایت قرار بر این شد که
بعد از انتقال کامل داراییها و اعمال هشــت تعاونی
زیرمجموعه کاســپین به این مؤسسه شرایط پرداخت
وجوه و البته ســود مشتریان آن مشــخص شود و در
دســتور کار قرار گیرد .البته طبق توافق اولیه در زمان
اعطای مجوز به کاسپین نیز بانک مرکزی هیئتمدیره
آن را موظف به نقلوانتقال دارایی این هشت تعاونی
کرده بود ،ولی در جریان این فرایند مســائلی پیش آمد
که در نهایت به ایجاد حواشــی برای آن منتهی شــد.
در روزهــای اخیر با اعالم انتقال کامل داراییهای پنج
تعاونی حســنات اصفهان ،الزهرای مشهد ،دامداران
و کشاورزان کرمانشــاه ،عام کشاورزان مازندران و امید
جلین مازندران اعالم شــد که ســه مؤسسه دیگر نیز
در ایــن فرایند قرار دارند و تا اینجا کاســپین موظف به
پاسخگویی به سپردهگذاران پنج تعاونی منحله خواهد
بود .این در حالی اســت که براســاس آخرین گزارشی
که فرشــاد حیدری  -معاون نظارتــی بانک مرکزی-
در رابطه با شــرایط کاســپین در روزهای پایانی ســال
جاری اعالم کرده ،شناســایی و کارشناسی داراییهای
دو تعاونی دیگر شــامل »بدر توس« و »پیوند مشهد«
نیز در دســت انجام بــوده ،اما با توجــه به پیچیدگی
بیشــتری که در کار آنها نســبت به بقیــه وجود دارد،
اکنون دســتگاههای ذیربــط از جمله بانک مرکزی و
مقامــات قضائی ،مقدمات کار را فراهــم کردهاند و با
تشــکیل هیئت تصفیه تعاونی و هیئتمدیره مؤسسه
کاســپین توافقاتی انجام شــده اســت .برایناســاس
داراییهای شناساییشده این چهار تعاونی هم ارزیابی
و به کاســپین منتقل خواهد شد که پس از اخذ مجوز
از مرجع قضائی مربوطه در مشــهد این ســاماندهی
انجام میشــود .آخریــن گزارش رســیدگی به پرونده
فرشتگان حاکی از آن است که داراییهای این تعاونی
با دستور بازپرس دادسرای پولی و بانکی در تهران در
حال ارزیابی و کارشناسی بوده و طبق هماهنگیهای
انجامشــده تا پایان فروردینماه  ۱۳۹۶نتایج ارزیابیها
و کارشناسی اموال و امالک شناساییشده این تعاونی
انجام و نهایی شود .این داراییها پس از تعیین ارزش
با هماهنگی مرجع قضائی و بانک مرکزی به کاسپین
منتقل و متناسب با آن سپرده سپردهگذاران فرشتگان
به کاســپین منتقل خواهد شــد .معاون نظارت بانک
مرکــزی امیدوار اســت در پایان فروردین ســال آینده
کار انتقــال داراییهــا آغاز شــده و به تناســب وجوه
ســپردهگذاران تعاونی فرشــتگان ،با برنامهای مدون
و بــا درنظرگرفتن نظر مرجع قضائــی و بانک مرکزی
ایــن داراییها به کاســپین منتقل شــود و از آن زمان
پاسخگوی سپردهگذاران فرشتگان باشد.

ﺑﺎزار
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ

 18ﺑﻬﻤﻦ

 25ﺑﻬﻤﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮ

452.4 76737.9 76285.5
)ﻫﻢوزن(

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ

)ﻫﻢوزن(

آزاد ﺷﻨﺎور
 50ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
ارز
دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ

107.6 26754.1 26646.5
143.5 15572.6 15429.1
76.5 12265.2 12188.7
534.3 84065.6 83531.3
2998.8

3015.8

ﻗﯿﻤﺖ

)ﺗﻮﻣﺎن(

17

ﺗﻐﯿﯿﺮ

3757

-29

ﯾﻮرو

4119

-8

ﭘﻮﻧﺪ

4788

-10

درﻫﻢ

1057

-3

ﻃﻼو ﺳﮑﻪ

ﻗﯿﻤﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ

1،178،000

-10500

ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ

1،195،000

+5000

ﻧﯿﻢ

696،000

-5500

رﺑﻊ

370،000

+5000

ﮔﺮﻣﻰ

245،500

+3000

ﮔﺮم  18ﻋﯿﺎر

113،863

+1177

اوﻧﺲ )دﻻر(

1230.5

+30

