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تصمیم مردم برگزاری انتخاباتی پرشور 

هاشمی:   احتمال یک جنگ 
بزرگ منطقه ای وجود  دارد

اردوغان:روسیه، سوریه را اشغال کرده است

دبیر کل سازمان ملل: 

احساس گناه می کنم
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کانادا تحریم های ایران را لغو کرد

سریع القلم:  توسعه  صنعتی 
ایران در گرو ارتباط با دنیاست
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افزایش 1500 نفری تأیید صالحیت شدگان انتخابات مجلس دهم

مهرردصالحیتبرنامافرادشاخصاصالحطلبان
9

فرمانده سپاه:
 کسانی که می گویند

 جنگ سوریه، به ایران ربطی 
ندارد، ساده اندیش هستند

رییس جمهور:
پس از  »برجام 1«

»برجــام 2« را برای
توسعه کشور آغاز کنیم

محتاط ترین دولت ها هم
به روحانی اعتماد کردند

گروه اقتصادی:  پیش از سفر دکتر روحانی به ایتالیا 
و فرانس��ه با وجود اعالم رس��می لغو تحریم ها هنوز 
برخی دولت های خارجی در مورد حضور در ایران با 
احتیاط رفتار می کردند، ولی کیفیت س��فر و س��طح 
دیدارهای رئیس جمهوری کشورمان در جریان سفر 
ب��ه اروپا،  ته مانده نگرانی ه��ا را هم برطرف کرد تا  
ش��اهد خیز دومین موج پساتحریمی سرمایه گذاری 

های خارجی با طرف های ایرانی باشیم.
دول��ت کان��ادا اعالم کرده اس��ت، تحریم ها علیه 
ای��ران از جمل��ه ممنوعی��ت ارائه خدم��ات مالی و 
واردات و صادرات را لغو کرده اس��ت که بر اساس 
آن شرکت هایی نظیر شرکت هواپیماسازی بمباردیر 
مج��از خواهند بود با رقبای خارج��ی خود در بازار 

ایران رقابت کنند.
 همچنین با وجود فضاس��ازی های منفی فراوان و 
برخالف ش��ایعاتی که به دنب��ال ایجاد نااطمینانی در 
قرارداده��ای فروش نفت ایران به مش��تریان قدیمی 
هس��تند، اخبار ت��ازه ای از بلندتر ش��دن فهرس��ت 
خری��داران نف��ت ایران به گوش می رس��د.همچنین 
شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز پروازهای مستقیم 
از فرودگاه هیتروی لندن به مقصد تهران را از تابستان 

سال آینده آغاز خواهد کرد. 
خدم��ات در ای��ن خط پروازی ابت��دا به صورت 6 
نوبت در هفته خواهد بود و س��پس از زمستان 2016 
به صورت روزانه انجام خواهد گرفت.ظاهرا سوابق 
طوالنی تر همکاری های پژو با ایران خودرو کمک 
کرد قرارداد همکاری این ش��رکت ها در جریان سفر  
روحانی به فرانسه امضا شود ولی وزیر اقتصاداعالم 
کرده است ش��رکت رنوی فرانسه و شرکت سایپای 

ایران هم همین ماه قرارداد همکاری امضا می کنند.

گ��روه هنری:  لیال حاتم��ی گفت: با وجود 
اینک��ه بازی در نقش های متف��اوت جذاب و 
اعتبار آور است به دنبال متفاوت بودن نیستم.

 در نشست فیلم »من« به کارگردانی سهیل 
بیرقی که روز گذشته  در سالن »سعدی« کاخ 
جشنواره برگزار شد ،لیال حاتمی بازیگر اصلی 
فیلم »من« درباره ایفای نقش متفاوت خود در 
»من« با اش��اره به اینکه س��هیل بیرقی را از 
س��ال ها قبل و در زمان ساخت فیلم »هر شب 
تنهایی« رسول صدرعاملی می شناخته  است،  
گفت: به دنبال متفاوت بودن نیس��تم و به آن 
فکر نمی کنم و وقتی پیشنهاد بازی در این فیلم 
از طرف س��هیل بیرقی به من داده ش��د، به او 
گفتم که این نقش اصال به من نمی آید و حتی 
از نظر فیزیکی هم به من نمی خورد اما پس از 
اص��رار او خواس��تم دیالوگ ها را به گونه ای 
درست کند تا رول مرا جلو ببرد.او با اشاره به 
اینکه به دلیل اینکه ش��بانه روز در یک فیلم 
دیگری مش��غول بازی اس��ت نتوانسته فیلم 
»من« را در جش��نواره تماشا کند ، ادامه داد: 
آنچه از فیلمنامه فهمیدم و برایم جالب بود ، 
این بود که »من« یک فرم کالسیک قدیمی 
دارد که در سطح اتفاق می افتد و لکنت دارد. 
برایم جالب بود که یک فیلم س��ینمایی مثل 
س��ی چهل سال قبل می بینیم و این خاصیت 
سینما است که آدمی همیشه مدل های اصیل 

را می پسندد... صفحه 12 را بخوانید

لیال حاتمی: دنبال متفاوت بودن نیستم

با جشنواره فیلم فجر
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