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پوالد امین| در شــرایطی که بیش از سه هفته به آغاز 
تعطیالت نوروزی باقی نمانده؛ اما برخالف سال های 
گذشــته ترکیب فیلم هایی که قرار اســت در ایــام نوروز 
1400 روی پــرده برونــد، هنــوز در پــرده ابهــام اســت، 
کد و کســاد،  آن هم در شــرایطی کــه بعد از یک ســال را
بعــد از برگــزاری جشــنواره فیلم فجــر گمــان می رفت، 
کــران نوروزی خواهد توانســت هوایی تــازه در فضای  ا

سینمای ایران بدمد…

رقابت بهترین ها!
دینامیــت یکــی از فیلم هایــی اســت کــه بیشــترین 

کران در نوروز 1400 دارد شانس را برای ا
کــران نــوروزی  کنــون ترکیــب قطعــی فیلم هــای ا تا
مشخص نشده است. البته در چند هفته اخیر، یعنی 
بعــد از جشــنواره فیلــم فجر به این ســو نــام فیلم های 
کران نوروزی مطرح شده  زیادی به عنوان فیلم های ا
اســت- کــه بــه گفتــه مرتضــی شایســته دبیر شــورای 
صنفی نمایش شــایعات منتشرشــده درباره احتمال 
کران نوروزی هشــت فیلم درســت بــوده. فیلم هایی  ا
ماننــد »بی همــه  چیــز« بــه کارگردانی محســن قرائی، 
کارگردانــی نرگــس آبیــار، »دینامیــت« بــه  »ابلــق« بــه 
کارگردانــی  کارگردانــی مســعود اطیابــی، »اللــه« بــه 
اســداهلل نیک نــژاد، »چــپ، راســت« ســاخته حامــد 
محمدی و »درخت گردو« و »شیشلیک« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان جزو این فهرست هستند. با 
این  حال، هنوز چیزی قطعی نیســت و همان طور که 
مرتضی شایسته گفته: »فهرست دقیق آثار هفته بعد 

بررســی و اعالم خواهد شــد«. نکته مهم تر اما اینکه در 
میان صاحبان فیلم ها نیز شــور و شوقی برای نمایش 
نوروزی آثارشــان دیده نمی شــود و این درحالی است 
که در سال های گذشته ســازندگان فیلم های جذاب 
کــران در ایام  ســینمای ایــران رقابت شــدیدی بــرای ا

نوروز داشتند.«

نیاز به بسته های حمایتی
با این حال و به رغم اینکه دبیر و ســخنگوی انجمن 
کــران نــوروزی فیلم های  ســینماداران نیــز احتمــال ا
»دینامیت« اطیابی، »چپ، راست« حامد محمدی، 
»الله« نیک نژاد و »درخت گردو«ی مهدویان را تأیید 
می کند، امــا در عین حال تدکید می کنــد که صاحبان 
فیلم ها با شــرایط موجــود چندان تمایلــی به نمایش 

فیلم هایشان در نوروز 1400 ندارند.
 محمدرضا صابــری در این زمینــه می گوید که »بعد 
از روشن شــدن چراغ سینما و برگزاری موفق جشنواره 
فیلــم فجــر ایــن امیــدواری وجــود دارد اســتقبال از 
ســینماها در تعطیالت نوروز هم ادامه داشــته باشد. 
بــرای ادامــه ایــن روند البتــه نیاز بــه فیلم هــای خوب 
داریم. برای همین هم بود که ســازمان ســینمایی به 
کران  ما پیشــنهاد داد فیلم »الله« را در روزهــای عید ا
کنیم- کــه البته متأســفانه تــا امروز ایــن فیلــم را برای 

کران در اختیار سینماها قرار نداده اند«. ا
کنون تصمیــم بر این بــوده تا ۵   بــه گفته صابــری »تا
کــران نوروزی انتخاب شــوند- که عالوه بر  فیلم برای ا
»الله« که پیشنهاد سازمان سینمایی بود، سه فیلم 

»دینامیــت« بــه کارگردانــی مســعود اطیابــی، »چپ، 
راست« به کارگردانی حامد محمدی و »درخت گردو« 
بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویــان نیــز احتمال 

نمایش در تعطیالت آغازین سال 1400 را دارند.
 سخنگوی سینماداران در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
کران در شــرایط  کیــد دارد که بــرای ا بر این موضــوع تأ
کرونایــی بایــد مشــوق هایی بــرای صاحبــان فیلم هــا 
در نظر گرفته شــود. او می گویــد که »در صــورت توافق 
سینماداران و پخش کنندگان فیلم هایی که نامشان 
آمد، از هفته آینده به عنوان فیلم های نوروز 1400 روی 
پــرده ســینماها خواهند رفت. بــا این حال نیاز اســت 
برای حمایت از فیلم ها یک سری بسته های حمایتی 

کران نوروزی در نظر گرفته شود«. نیز برای فیلم های ا

کدام فیلم ها؟ چه شرایطی؟
کــران نوروزی ابلق نرگس آبیار   صحبت هایی درباره ا

نیز شنیده می شود
به رغــم بی اشــتیاقی صاحبــان آثــار بــرای نمایــش 
عمومی آثارشان، اما سینمادارها همچنان مشتاقانه 
کران نوروز هستند.  به دنبال فیلم های مناسب برای ا
پیگیــری خبرنــگاران ســینمایی نشــان می دهــد کــه 
کــران نــوروزی بوده اند،  کنون چنــد فیلم متقاضی ا تا
کــران نــوروزی مناســب تشــخیص داده  ولــی بــرای ا
نشده اند و برای همین هم گفته می شود که همچنان 
سینماداران در تالش اند صاحبان فیلم های »درخت 
کــران  گــردو«، »دینامیــت« و »چــپ ، راســت« را بــرای ا
در نــوروز 1400 راضــی کنند. فهرســتی کــه به خصوص 

در فضای مجــازی باعث انتشــار شــوخی های زیادی 
شده و کاربران بسیاری پرسیده اند که چه فرقی میان 
فیلمی مانند »درخت گردو« با آن فیلم هایی که برای 
کــران نــوروزی مناســب تشــخیص داده نشــده اند،  ا

وجود دارد؟!
کران   در شــرایطی که اخبــار اولیه مبنی بر قطعیــت ا
نوروزی این سه فیلم به عالوه »بی همه چیز« محسن 
قرائــی و »ابلق« نرگــس آبیار توســط پخش کننده های 
فیلم هــا رد و تکذیــب شــد؛ حــاال این پرســش مطرح 
می شود که چه اتفاقی افتاده که این مسائل حل شده 
و صاحبان آثار به نمایش نوروزی فیلم هایشان رضایت 
داده انــد- و آیا اصــال این اتفاق افتــاده و تهیه کنندگان 
این فیلم هــا راضی به نمایــش نوروزی فیلم هایشــان 
هســتند یــا نــه؟! به خصــوص کــه پخش کننــدگان در 
کران نــوروزی  کید گفتند کــه بــرای ا ابتــدای کار بــه تأ
که این  باید شرایط حمایتی متفاوتی فراهم شود، چرا
کران فیلم های »شنای  نگرانی وجود دارد که اتفاقات ا
پروانه« و »خوب، بد، جلف« )که در این سال کرونایی 
کــران نــوروزی 1400 نیز  شکســت تلخــی خوردنــد( در ا

تکرار شود.

چه باید کرد؟
سعید خانی پخش کننده »دینامیت« هنوز هم قائل 
کران نوروزی اســت، اما  به لزوم حمایــت از فیلم های ا
می گوید: »این حمایت باید واقعا عملی شود و با آنچه 
کران  شــورای صنفی نمایش به عنــوان »حمایــت« از ا
مطــرح می کنــد، کاری نمی تــوان انجــام داد. در واقع 
مــا حمایت هایــی می خواهیــم کــه ضمانــت اجرایی 
داشته باشند. در این زمینه تنها راه این است که خود 
کران  ســینمادارها و پخش کننده ها به راهکاری برای ا

فیلم های خوب برسند«.
 امیرحســین حیدری پخش کننده »درخــت گردو« 
هــم می گوید بــا یک ســری فرمول قابــل اجــرا می توان 
کــران نوروزی تنظیم کــرد: »برای  ترکیب خوبی برای ا
کــران بایــد بــا شــورای صنفی  طراحــی فرمولــی بــرای ا
نمایــش، انجمــن ســینماداران و البتــه بــا مدیــران 
کره داشــته باشیم-  ســازمان سینمایی جلســه و مذا
گر  تــا ببینیم شــرایط را چطــور می تــوان پیش برد کــه ا
کران نــوروزی بدهد و ســینماها در  ســتاد کرونا اجازه ا
آن مقطع پابرجا باشــند، فیلم های خوبــی را نمایش 

دهیم«.

 رقابت نوروزی هدیه تهرانی 
له و مهدویان! با  ابلق و ال

نوروز 1400 چه فیلم هایی روی پرده خواهند بود؟

کمتــر از  حســین جمشــیدی| در فاصلــه 
۵ماه تا شــروع المپیک توکیــو، اخبار خوبی 
گــوش  از وضعیــت ســهمیه های ایــران بــه 
نمی رســد و حتی هنوز هیچ کــس نمی تواند 
به صورت قطعی درباره برگزاری این رویداد 

صحبت کند.
المپیــک 2020  تعویــق   حتــی یک ســال 
هم اتفــاق مثبتــی را در روند توقــف ویروس 
کرونا در سراســر جهان به وجود نیاورده و در 
فاصلــه کمتر از ۵ماه تــا برگزاری ایــن رویداد 
ورزشــکار  هیــچ  هنــوز   ،2021 تابســتان  در 
یــا مســئولی در سراســر جهــان نمی توانــد از 
کند.  برگزاری قطعی توکیو 1+2020 صحبت 
مردم ژاپن بارها مخالفــت خود را با برگزاری 
المپیــک در شــرایط کرونایی اعــالم کردند، 
امــا مســئوالن ژاپنــی بــه خاطــر هزینه های 
بــه  نه تنهــا  شــدند،  متحمــل  کــه  گزافــی 
هســتند،  رقابت هــا  ایــن  برگــزاری  دنبــال 
بلکــه معتقدنــد بایــد مســابقات بــا حضــور 

گران برگزار شود. تماشا
کســن کرونا، ایــن روزها   با وجود کشــف وا
مختلــف  رقابت هــای  لغــو  اخبــار  دائمــا 
بین المللی که قرار بود در آنها ســهمیه های 
المپیک بین ورزشــکاران تقســیم شــود، به 
گوشمان می رسد. همین چند روز قبل بود 
کــه بوکســورهای ایرانــی بــه خاطر شــنیدن 
لغــو برگــزاری مســابقات بین المللــی پاریس 
شــوکه شــدند. بــا اینکــه بوکــس ایــران دو 
ســهمیه کســب کرده، اما بقیه نفــرات برای 
کســب ســهمیه در ماه هــای اخیــر تمرینات 
ســخت و فشــرده ای را پشت ســر گذاشــتند 
و حــاال فدراســیون جهانی با لغو مســابقات 

گزینشــی قصــد دارد بــر اســاس رنکینــگ به 
برخــی بوکســورها ســهمیه های باقی مانده 
را اهدا کند. این یعنی شــانس بوکسورهای 

ایران تقریبا به صفر می رسد.
 در باقــی رشــته ها از جمله ژیمناســتیک، 
کــی از این اســت  شــنا و… نیــز شــنیده ها حا
کــه قــرار اســت بــر اســاس رنکینــگ جهانــی 
کشــتی گیران  ســهمیه ها توزیع شود. حتی 
که قرار اســت اواخــر فروردین در مســابقات 
کسب سهمیه شرکت کنند، هنوز از برگزاری 

این رقابت ها اطمینان ندارند.
 به نظر می رســد لغو مسابقات گزینشی به 
ضرر ورزش ایران باشد و این سیستم توزیع 
ســهمیه ها بعیــد اســت نهایتا بیش از ســه، 
چهار ســهمیه دیگر بــه ورزش ایران برســد. 
کنــون ۵1  کــه هم ا کاروان ایــران  ایــن بــرای 

ورزشــکار را در خــود جــای داده و بــه دنبال 
ورود بــه توکیــو بــا بیــش از 70 ورزشــکار بود، 
اصــال خبــر خوبــی نیســت. در رشــته هایی 
شــنا،  بوکــس،  کاراتــه،  تکوانــدو،  مثــل 
کشــتی، وزنه بــرداری و… هنــوز  قایقرانــی، 
کســب ســهمیه های بیشتر را  ایران شانس 
دارد و لغــو مســابقات گزینشــی بــا توجــه به 
شــرایط نه چندان خوب ورزشــکاران ایرانی 
ضــرر  بــه  قطعــا  جهانــی  رنکینگ هــای  در 

ورزش ایران خواهد بود.
 کافی اســت یک لحظه تصور کنیم کشتی 
ایــران بــا تیمــی ناقــص در المپیــک توکیــو 
حاضر شــود. این یعنی نصف شدن شانس 
مدال آوری ایران، چون همواره کشتی جور 
کشــیده و در مــدال آوری  ســایر رشــته ها را 
ســرآمده بوده اســت. البته کــه در این دوره 

وزنه بــرداری ایــران هــم نهایتــا می توانــد بــا 
کاروانــی دونفــره در المپیک حاضر شــود که 
این موضوع نیز شــانس کســب مــدال برای 

ایران را کاهش می دهد.
تیم ملــی  کاپیتــان  روزبهانــی،  احســان   
گزینشــی  بوکــس دربــاره اینکــه مســابقات 
المپیــک لغــو شــده، می گویــد: »واقعــا خبــر 
عجیب و شــوکه کننده ای بود. مــن با انگیزه 
تمریــن می کــردم و خیلــی ســرحال بــودم و 
شــرایط خیلــی خــوب پیــش می رفــت ولــی 
متأســفانه نشــد. من از ســال 2014 تــا 201۶ 
در وزن ۸1کیلــو رنکینــگ یــک جهــان بودم 
کار  و از ســال 201۶ بــه ایــن طــرف بوکــس 
نکــردم تا دوبــاره بــرای ســهمیه المپیک به 
رینگ برگشــتم و همین دوری باعث شــد تا 
رنکینگم پایین بیاید. حاال دقیقا نمی دانم 
رنکینگــم چنــد اســت ولی فکــر می کنــم 9 یا 
10 باشــد. با فدراســیون که صحبــت کردم، 
گفتند به فدراســیون جهانــی ایمیل زده اند 
کــه  و منتظــر جــواب هســتند و امیــدوارم 
که شــرایط  اتفاق خوبــی برایــم بیفتند؛ چرا
و انگیــزه ام زیــاد بود تــا این بــار در المپیک و 

دوره آخر قهرمانی ام، مدال بیاورم.«
 حتی برخی اتفاقــات غیرمترقبه دیگر هم 
باعــث آب رفتــن کاروان ایــران شــده. اخیرا 
از دو تکوانــدوکار  یکــی  آرمیــن هادی پــور، 
المپیکــی ایــران هــم بــا پارگــی رباط صلیبی 
مواجه شــده و زمانی پیــش روی خود برای 
جراحی زانوی آسیب دیده نمی بیند. بعید 
نیســت او بــا وجــود تــالش بــرای رســاندن 
خودش به المپیک بدون جراحی و با رباط 
پاره، نتواند در توکیو روی شیاپچانگ برود.

کاروان المپیکی ایران در حال آب رفتن!

مرد جنجالی، رئیس ابدی فوتبال تهران!
حبیب اهلل شیرازی برای چهارمین دوره متوالی به عنوان 

رئیس هیأت فوتبال استان تهران انتخاب شد

شــهروند| انتخابات ریاســت هیأت فوتبال اســتان تهــران پس از 
حدود دوســال تعویق، صبح امروز با اتفاقات عجیب و غریب برگزار 
شد. قبل از شــروع انتخابات، هفت تن از نامزدهای این انتخابات 
به علت ایرادهای قانونی به نحوه برگزاری این انتخابات، از شرکت 
در انتخابــات خــودداری کرده و شــکایت خــود را به کمیتــه اخالق 

فدراسیون فوتبال ارسال کردند.
 با ایــن حــال در روز انتخابات هــم چند تــن دیگر انصــراف خود را 
اعالم کردنــد تا در نهایــت از بین حبیب اهلل شــیرازی ، نیما نکیســا، 
و  محمــودی  محمــد  ملک آبــاد،  مهــدی  طحافچــی،  مهــدی 
اسماعیل گودرزی، رئیس جدید انتخاب شــود.  در این انتخابات 
پنج کاندیدای نهایی حضور داشــتند که شــیرازی با 23 رأی از 44 
رأی مأخوذه به ریاســت هیأت فوتبال اســتان تهران رسید. در این 
رقابــت نیما نکیســا 7 رأی کســب کرد، مهــدی ملک آبــاد 12 رأی را 
بــه خــود اختصــاص داد و اســماعیل گــودرزی هــم صاحــب 2 رأی 
شــد.  نکته جالب اینکه حســین خبیری و حســین اخــوت پیش از 
رأی گیری از کاندیداتوری انصراف دادند تا تعداد نفرات باقی مانده 
در انتخابات برای حضور در پســت ریاســت به پنج نفر کاهش پیدا 
کند.  شــیرازی از ســال 13۸7 ریاســت هیأت فوتبال اســتان تهران 
را بــه عهــده دارد و حــاال بــرای چهارمیــن دوره متوالی ریاســتش بر 
ایــن هیأت فوتبــال را ادامــه خواهد داد. حــاال ریاســت او در هیأت 
فوتبال تهران 1۶ساله خواهد شد و با روندی که او در پیش گرفته، 
احتماال ابدی خواهد شد!  گفتنی است؛ در دوره ریاست شیرازی 
دربــاره برگزاری مســابقات پایه اســتان تهران حــرف و  حدیث های 
ح بوده و او هیچ گاه نتوانســته پاســخ شفافی به مسائل  زیادی مطر
موجــود بدهد. حاال اما همــه انتظار دارند شــیرازی در دوره جدید 

ریاستش روزهای بهتری را برای فوتبال پایتخت رقم بزند.

کنار3 گوشه و 

لغو مسابقات کسب سهمیه و مصدومیت ورزشکاران، اخبار خوشایندی برای کاروان المپیکی ایران نیست


