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فرمانده ناجا: 

هرگونه تجمع پیش از آغاز 
رسمی تبلیغات انتخاباتی 

ممنوع است

حاشیه نگاری درباره چهره های خبرساز فوتبال ایران

زشت و زشت تر!

کارگردان »خط باریک قرمز« از دشواری های نمایش 
این مستند اجتماعی می گوید؛ 

 درگیر مافیای پلتفرم ها 
و اکران آنالین هستم

 روغن مایع ۳۵ درصد
 گران شد

با تمرکز بر فلسطین، برجام و مسائل مشترک انجام شد؛

 گفتگوی مهم
 روحانی و اردوغان

روزانه بیش از چهار هزار و 800 پرونده مرتبط با 
خشونت در پزشکی قانونی تشکیل می شود؛

تنها یک جرقه و آنگاه...!
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 ظریف خطاب به اعضای سازمان همکاری اسالمی:

 آماده ایم برای دفاع از فلسطين، 
تمام اختالفات را کنار بگذاریم

دسترنج 4

 محجوب با اشاره به نقش مخرب غیرمولدها 
 در بانکداری مطرح کرد:

 جنبش بانک های خصوصی 
عليه طبقات ضعيف
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دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی درگذشت. 

اکبر ترکان از اعضای  مؤســس حزب اعتدال 
و توسعه و دبیر پیشین شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و 

امید در اثر بیماری دیابت در گذشت.
پسر ترکان در اینستاگرام این خبر را تایید کرد.

اکبر ترکان  متولد ۱۳۳۱ و فارغ التحصیل رشته 
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بود. وی 
در دولت های اول و دوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

به ترتیب وزیر دفاع و وزیر راه و ترابری بود.
سپس از تیرماه ســال ۱۳۶۰ تا مرداد ۱۳۶۱ 

استاندار ایالم و از تیر ۱۳۶۲ تا بهمن ۱۳۶۳ به عنوان 
استاندار هرمزگان مشغول به کار شد.

از ترکان به عنوان تنها فرد غیر نظامی که به مقام 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید یاد 
می کنند. همچنین این فعال سیاسی چهار سال در  
دولت اول احمدی نژاد با سمت معاونت در وزارت 

نفت فعالیت می کرد.
با روی کار آمدن حســن روحانــی به عنوان 
کاندیدای انتخاباتی در سال ۱۳۹۲ ترکان با عنوان 
قائم مقام و معاون ستاد انتخاباتی او  شروع به فعالیت 
کرد و با تشکیل دولت تدبیر و امید در همان سال، به 
عنوان رئیس گروه مشاوران رئیس جمهور مشغول 

به فعالیت شد. ترکان یکی از اعضای اصلی تشکیل 
دهنده حزب اعتدال و توسعه بوده و از او به عنوان 
حامی جوانان در دولت اول حســن روحانی یاد 

می شود.

دویســت و بیســت و پنجمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت دیروز به ریاست حسن 
روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و اعضا پیش از 
ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس ترکان 
از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشــته و از 
خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی 

کردند.
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور با اشــاره 
به خدمات مرحــوم مهندس تــرکان در مدت 
۴ دهه گذشــته در جمهوری اســالمی گفت: 
مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تالشگر و 
خوشفکر بود که در مناصب و حوزه های مختلف 
به ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی 
در حوزه دفاعی کشــور منشــا خدمات و اثرات 

بســیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و 
کشور ضایعه ای تاسف بار است.

ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شــعار ســال 
دستور جلســه امروز بود که رئیس جمهور در 
این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت های 
اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق 
ســازوکارهای توسعه و جذب ســرمایه گذاری 
خارجی، اعتمادســازی، ایجــاد انعطاف برای 
بازاریابی و مشــارکت در بازارهای منطقه ای و 
جهانی تداوم یابد، گفــت: دولت تأکید دارد که 
توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق 
و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، 

انجام شود.
روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی 
در این مناطق امــکان مدیریت کیفی و هدایت 
ســرمایه گذاری را کاهش می دهد و آســیب زا 
خواهد بــود، گفت: تقویت بخــش خصوصی و 
نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و 
مقررات معتبر بین المللی، نه تنها اعتماد فعاالن 
اقتصادی را تقویت می کنــد، بلکه انگیزه آنها را 

برای ورود به این مناطق افزایش می دهد.
رئیس جمهور اظهار داشــت: الزمه حضور 

عزتمندانــه و موفــق در تجــارت جهانــی و 
بازارگشــایی صادراتی، فراهــم آوردن محیط 
مساعد با عرف تجارت بین الملل و سازمان های 
منطقــه ای و جهانی اســت و هر چــه انگیزه 
سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش های 
مختلف سیاســی کاهش یابد، امکان توســعه 
فعالیت های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار 
از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش 

خواهد یافت.
روحانی با اشــاره بــه اینکه بخــش مهمی 
از تأمین زیرســاخت ها در ایــن مناطق صرفاً 
در حیطه اختیــارات دولت نیســت و نیازمند 
هماهنگی های کالن در حــوزه منافع و اقتصاد 
ملی و منطقه ای است، تصریح کرد: در سیاست 
خارجی بایــد زمینه های رفــع موانع کالن هم 
فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت ها و 

فرصت های خارجی و منطقه ای محروم نشود.
در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای 
عالی مناطق آزاد، در جهت رفــع موانع تولید و 
ســرمایه گذاری، مقرر شــد همه دستگاه های 
ذیربط، همــکاری الزم را با دبیرخانه شــورای 
عالی به عمــل آورده و رفع موانــع مربوطه در 

صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب زا است

اکبر ترکان درگذشت

»تورم« در ادبیات سیاسی کاندیداها جایگاهی پرطمطراق خواهد یافت؛

 مانور انتخاباتی 
بر یک »معضل« دیرپا
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رقیب جدی رئیسی، الریجانی است نه جهانگیری؛

 مثلثی با 
دو ضلع  اصلی

5۹۲ نفــر داوطلب کاندیداتــوری برای 
انتخابات ریاســت جمهوری شدند که تنها 
پرونده کمتــر از ۴۰ نفر آنها در دســتور کار 
شــورای نگهبان قرار خواهد گرفت و دست 
آخر هم کاندیداهای نهایی که این شورا اعالم 

خواهد کرد، کمتر از ۱۰ نفر خواهند بود. 
باید تا ششــم خرداد یعنی پایان مهلت 
شــورای نگهبان برای بررسی صالحیت ها 
و اعــالم نامزدهــای نهایی منتظــر ماند تا 
کاندیداهای نهایی مشخص شوند؛ تا آن زمان 
اما آنچه از گمانه زنی ها برمی آید این اســت 

که از میان تمام آنهایی که از فیلتر شــورای 
نگهبان به ســالمت عبور خواهند کرد، سه 
تن چهره های شــاخص و اصلی هستند که 
رقابت نیز میان آنها شــکل می گیرد. آن سه 
تن علی الریجانی، ابراهیم رئیسی و اسحاق 

جهانگیری خواهند بود. 
از آن جایی که اصولگرایان سرســختانه 
تاکید می کنند که بر ســر ابراهیم رئیسی به 
وحدت رسیده اند، هر کاندیدای اصولگرای 
دیگری که در این رقابت باقی بماند یا به نفع 

رئیسی کنار خواهد کشید...

با ادامه حمالت وحشیانه اسرائیل تشدید شد؛

تالش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه 
جهان 5


