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رخ داد

باال و پایینهای ناتمام
ارز و طال
همیش��ه اولی��ن واکنشها به اخبار سیاس��ی را
طال و ارز دارند .اص ً
ال انگار این دو ش��اخص اقتصادی
کشورمان منتظرند ببینند در صحنه بین الملل چه
کس��ی چه حرفی میزند تا تغیی��ر وضعیت بدهند.
گاهی رش��د پیدا کنند و گاهی با نزول مواجه شوند.
هیچ کس هم نمیداند معیار این دو ش��اخص برای
تغییرشان چیست .هرگز ثبات را تجربه نکردهاند و
گوی��ی هیچ ارادهای هم برای ثابت نگه داشتنش��ان
وجود ندارد .حاال هم در پی بیانیه سوئیس این طال و
ارز بود که کاهش قیمت را در راس تصمیمات خود
قرار داد .البت��ه در پی اخبار واصل��ه از لوزان برخی
فعاالن بازار ارز حتی پیش از انتش��ار بیانیه مشترک
هس��ته ای ای��ران و  ، 5+1گمانه زنیهای��ی در باره
احتمال افت نرخ ارز در بازار مطرح میکردند که دور
از ذهن نبود و حاال پس از انتش��ار رسمیبیانیه بازار
طال و ارز افت واقعی را ش��اهد بود .برخی اما کاهش
ن��رخ را ادامه دار ارزیابی میکنند و عده ای دیگر آن
را مقطعی و تابعی از بار روانی ناش��ی از انتشار بیانیه
تفس��یر میکنند و احتمال بازگشت قیمتها را دور
از ذه��ن نمیدانند .در این میان س��یف رییس کل
بانک مرکزی گفته اس��ت این بانک قصدی مبنی بر
جلوگی��ری از روند نزولی قیمت ارز ندارد .همچنین
عده ای تمام داستان نرخ ارز را در چارچوب عرضه و
تقاضا تحلیل میکنند و بودند دیگرانی که همه چیز
را تابع تصمیمات دولت عنوان میکنند.

مه��ران مدیری در س��ال  ۱۳۸۸زمان��ی که پخش
سریال مرد دوهزارچهره تمام شده بود ،تصمیم گرفت
تا س��ریال جدیدی به نام قهوه تلخ بسازد اما به دالیلی
که تا به امروز همچنان روش��ن نیس��ت (از دالیل مالی
تا مش��کالت محتوای��ی و  )...این مجموع��ه با موافقت
مسئوالن صدا و سیما همراه نشد.
سرانجام در ش��هریور  ۱۳۸۹دی وی دیهای قهوه
تلخ در ش��بکه نمایش خانگی توزیع ش��د .این سریال
موف��ق ترین س��ریال ش��بکه نمای��ش خانگی ش��د و
همچنین به عنوان پرفروشترین سریال شبکه نمایش
خانگی لقب گرفت.
در نیم��ه دی م��اه  ۱۳۸۹فیلمی از مه��ران مدیری
در ح��ال تقلید برنامههای ماه��وارهای در فضای وب ،و
همچنین بهصورت لوح فشرده منتشر شد که به سرعت
به یکی از پربازدیدترین لینکها در محیط وب فارس��ی
و شبکههای اجتماعی تبدیل شد ،اما کسی نمیدانست
متعلق به کدامیک از آثار مدیری اس��ت .در سال ۱۳۹۱
مهران مدیری ساخت مجموعهای جدید را برای پخش
در شبکه نمایش خانگی با نام «ویالی» من شروع کرد.
تیم بازیگران و سازندگان این مجموعه اشتراک زیادی
با قهوه تلخ داشت .تولید این مجموعه با سرمایهگذاری
مؤسس��ه فرهنگی «گلرنگ رس��انه» از  ۲۰آبان ماه در
منطقه ازگل کلید خورد.
در دی م��اه س��ال  ۱۳۹۲مهران مدیری س��اخت
مجموعه جدیدش با نام «ش��وخی کردم…!» را آغاز

کوچیدند اما زودتر...
در می��ان انب��وه خبرهای سیاس��ی ،اجتماعی،
اقتصادی و ...خبر از کوچ عشایر در میانه یک عالمه
خبر ،ح��س رها ش��دن در دل طبیع��ت و زندگی
بدون دغدغه را تداعی میکن��د .حس اینکه هنوز
همه چیز ش��هری و صنعتی نش��ده و هنوز هستند
س��اده دالن و ش��یرمردان و زنان��ی ک��ه در کتاب
تعليم��ات اجتماع��ی س��وم دبس��تان از اهمیت
حضورش��ان برایمان میگفتند .هنوز خانههاشان
به دوش اس��ت و از این سو به آن س��و میشوند ،تا
دامهاش��ان در چراگاههای طبیعی جس��ت و خیز
کنند ،پروار ش��وند و کوکب خانم از شیر تازه شان
ماس��ت و پنیر تهیه کند .امس��ال اما عش��ایر دلیر

مجبور به کوچ زودهنگام ش��دند .همه ساله با آغاز
فصل گرما و رویش علف در مراتع سردسیر ،عشایر
پس از یک دوره زمس��تان گذرانی ،مراتع قشالقی
را به س��وی مناطق ییالقی ترک میکنند .هوا روبه
گرمی میرود ،خشکس��الی هم ک��ه گریبان برخي
مناطق ایران را گرفته و مراتع رو به خشکی گذاشته
است ،پوش��ش گیاهی جهت چرای دامها کم شده
دامها تشنه اند ،پس عشایر زودتر بار سفر کوچ بسته
اند تا دامها لطمه نخورند .مدیران مراکز استانهای
عش��ایرخیز با اعالم جزییات خب��ر کوچ زودهنگام
عشایر استان شان از اندیشیدن تدابیر جهت حفظ
امنیت و سالمت آنها نیز خبر دادهاند.

اعتراض پزشکان به سریال «در حاشیه»
کارهای مهران مدیری همیشه حواشی زیادی دارد ،این بار نیز با اعتراضات جامعه پزشکی
مواجه ش��ده است .سریال «در حاش��یه» مدیری که از همان ابتدا با اما و اگر و نیز واکنشهای
جامعه پزش��کی همراه بود؛ از «اتاق عمل» به «درحاش��یه» تغییر نام داد ،فیلمنامه دستخوش
تغییر شد ،کارشناسان با رئیس شورای سیاستگذاری سالمت صداوسیما رایزنی کردند ،رئیس
س��ازمان نظام پزشکی نامه نوشت ،صداوسیما پاس��خ داد ،باز وزیر بهداشت نامه نوشت ،معاون
صداوسیما باز پاس��خ داد ،نظام پزشکی نگران خدشهدار شدن اعتماد میان پزشک و بیمار بود،
صداوس��یما اطمینان خاطر داد که س��ریال«طعن و تحقیر ندارد» و  ....درس��ت پس از پخش
چهارمین قسمت از س��ریال «درحاشیه» ،نظام پزشکی دست به کار شد و این بار نامه تندتری
به رئیس س��ازمان صداوسیما نوشت .اینبار هم نگرانی از نبود اعتماد بین بیمار و پزشک محور
اصلی نامه بود .این واکنشها از س��وی جامعه پزش��کی همچنان ادامه دارد و در اقدامیجدید
س��ایت سازمان نظام پزش��کی در اعتراض به سریال «در حاش��یه» با طرح این سوال که آیا در
اعتراض حضوری (با کس��ب مجوزهای الزم) به پخش برنامه هتاکانه «در حاشیه» و رویه صدا و
سیما ،بصورت قطعی حضور مییابید؟ نظرخواهی از جامعه پزشکی با الزام وارد کردن کدملی و
شماره نظام پزشکی انجام شده و این سازمان خواستار تماشا نکردن این سریال شده است.
اما مهران مدیری کارگردان س��ریال «در حاش��یه» بدون درنظر گرفتن تمام این حواش��ی
و اعتراض��ات جامعه پزش��کی همچنان ب��ه کار خود ادامه میدهد و س��ریال خ��ود را کماکان
تصویربرداری میکند .آخرین گزارشها از اعتراض جامعه پزش��کان حاکی اس��ت که پزشکان
زیادی برای تجمع درخصوص این سریال اعالم آمادگی کردهاند.

کرد .این س��ریال برخالف س��ریالهای قبلی داستان
آیتم��ی داش��ت وهر قس��مت ب��ه موضوع��ی خاصی
میپرداخت و به یکی از معضالت جامعه چنگ میزد.
این سریال با طیف وسیعی از بازیگران طنز مشتمل بر
 67بازیگر همراه بود .در این سریال مهران مدیری بعد
از  ۱۲س��ال دوباره طعم مجری بودن را چشید .آخرین
باری که مهران مدیری مجری بود بر میگردد به سال
 ۱۳۸۰و مجموعه طنز .۸۰
مه��ران مدی��ری در س��ال  ۱۳۸۷در برنامه مثلث
شیش��های زمانی که مجری برنامه رضا رشیدپور از وی
پرس��ید که دوس��ت دارد چه کاری بس��ازد که تا حاال
نس��اخته در پاسخ گفت دوس��ت دارم در آینده کاری
بسازم که هم طنز باش��د و هم معضالت جامعه را بیان

کند .حاال به نظر میرس��د «در حاش��یه»همان کاری
باشد که مدیری در سال  ۸۷حرفش را میزد..
بازگشت به تلویزیون
در آخرین لحظات س��ال  ۹۲در شبکه سوم سیما در
برنامه « ۳س��تاره» حاضر ش��د و بعد از  ۶سال دوری از
تلویزیون خبر از بازگش��ت دوباره به جعبه جادویی داد.
مه��ران مدیری در این برنامه گفت که به س��ه دلیل در
اوایل س��ال  ۹۳بار دیگر به تلویزی��ون بر میگردد :من
فرزن��د تلویزیون هس��تم و عمده زندگی��م و همچنین
مهمترین آثارم را در تلویزیون انجام دادهام و هیچوقت
نمیش��ود از تلویزیون رفت و برنگش��ت .شبکه نمایش
خانگی قابل مقایس��ه با تلویزیون نیست برای اینکه من
یک مخاطب  ۷۰میلیونی را با یک مخاطب دس��ت باال

سالم به
حمل و نقل عموم 
ی
آنچ��ه از قدیم االیام رس��م ب��وده اینکه
وقتی توپ سال نو در میشود همه میدانند
از ف��ردای پ��س از تعطیالت ن��رخ همه چیز
افزای��ش مییاب��د .در صدر تم��ام نرخهای
افزوده ش��ده هم میتوان اش��اره مستقیمی
ب��ه کرایه وس��ایل نقلی��ه عمومیداش��ت.
همانهایی که دلشان فقط به سال نو خوش
اس��ت و مصوباتی که از دل ش��ورای ش��هر
بی��رون میآی��د .همانهایی که هر س��ال
آرم جدید نرخ را بر شیش��ه ماشينهایشان
میچس��بانند و تنه��ا بخش��ی در کش��ور
هس��تند که با کمیاغماض کمتر دیده شده
از نرخش��ان عدول کنن��د و بخواهند از کنار
کارشان بدزدند .هر چند که بعضا مشاهدات
عین��ی داش��ته ایم که نقیض س��خن فوق را
نشان داده اما این نقیضها خیلی کمتر از آن
است که بخواهیم در کالن به آن بپردازیم.
ح��اال ه��م طب��ق س��نوات گذش��ته از
ی
 15فروردی��ن نرخ وس��ایل نقلی��ه عموم 
افزای��ش یافت��ه و نی��ز ب��ا تجهی��ز مناطق
مح��دوده ط��رح زوج و ف��رد ب��ه دوربین و
کنت��رل مکانیزه این مناط��ق انتظار میرود
اس��تفاده از حم��ل و نق��ل عمومیرون��ق
بیش��تری یابد .ه��ر چند در س��الهای اخیر
افزای��ش ترافی��ک و کالفگیهای ناش��ی از
آن خیلیها را مجاب به اس��تفاده از وس��ایل
حمل و نق��ل عمومیکرده اس��ت اما به نظر
میرس��د هنوز زیرس��اختهای الزم کامل
فراهم نش��ده و حمل ونقل عمومیهمیشه
هم قابل اطمینان نبوده لذا مسئوالن حمل و
نقل ترافیک شهری باید در نظر داشته باشند
که با برنامهریزی هر چه بهتر به س��اماندهی
ترافیک و حمل و نقل مسافران بپردازند.

 ۳میلیونی در این س��الها عوض ک��رده ام که این مرا
در این س��الها آزار داده اس��ت .برای این که احساس
میکنم مردم به ش��دت نیاز دارند ب��ه حال خوب ،به
خنده ،و به لحظات ش��اد و این تنها کاری اس��ت که از
دس��ت من بر میآید و فکر میکنم وقتش اس��ت که
بر گردم و این وظیفه را انجام دهم.
و اما در حاشیه
این شبها مدیری با «در حاشیه» بازگشته است.
کار تولی��د این مجموعه طنز تلویزیونی با نام س��ابق
«اتاق عمل» به کارگردانی ،بازیگری و طراحی صحنه
و لب��اس مهران مدیری از مهرماه  ۱۳۹۳آغاز ش��د .از
ابتدا (یعن��ی از هنگامی که اخبار مربوط به س��اخت
مجموع��ه ای با این مضم��ون به بی��رون درز کرد)با
حاش��یههای متع��ددی از جمله مخالفت گس��ترده
نهادهای حامی پزشکان در ساخت همراه بود و حتی
ضبط و تصویرب��رداری آن برای مدتی متوقف ش��د.
ب��ه دنبال این حاش��یهها ،مدیری در مت��ن فیلمنامه
تغییرات��ی داد و کار را پی گرفت .پخش این مجموعه
از شش��م فروردین  ۹۴شروع شده است .این مجموعه
تلویزیونی نخس��تین س��ریال مه��ران مدیری پس از
دوری چند س��اله او از جعبه جادو و بازگش��تاش به
تلویزیون به حساب میآید .گرچه خیلی طول نکشید
که همان داس��تان تک��راری اعتراض صنف��ی در این
روزها حسابی باال گرفته و معلوم نیست «در حاشیه»
را در نهایت به چه سرنوشتی دچار خواهد کرد!

