با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در سایت نطنز صورت گرفت

گازدهی به سانتریفیوژ IR۶
ایران توانایی تولید هر سانتریفیوژی را دارد

صفحه3

سهشنبه 14آبان  7-1398ربیعاالول 5-1441نوامبر -2019سال هجدهم -شماره  12 -5011صفحه 2000-تومان

سخنگوی دولت:

تا امروز تصمیم قطعی درباره
سهمیهبندی بنزین گرفته نشده است
صفحه2

میادین نفتی ،مسیرها و پلها همچنان هدف معترضان عراقی قرار گرفته است

نافرمانی مدنی در عراق

در ادامه تظاهرات عراقیها که نافرمانی مدنی سراســری را اعالم کردند و مســیرها را بستند ،ادارات و مدارس تعطیل
هستند و معترضان اقدام به برپایی چادرهایی برای تحصن کردهاند .عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر این کشور در بیانیهای
بعد از گذشت یک ماه از تظاهرات در عراق گفت ،تنها زمانی شفافیت و...
صفحه11

محصول کشاورز نباید روی دستش بماند

طالی سرخ در وضعیت قرمز

فرمانده کل ارتش در مراسم  ۱۳آبان:

تسخیر النه جاسوسی
ابهت پوشالی آمریکا را
در هم شکست

صفحه2

معاون اول رئیس جمهور:

انتقال آب دریا
دستور کار همه
دستگاههای مرتبط باشد

صفحه2

وزیر بهداشت:

۸میلیون ایرانی
«بیمه اجباری سالمت»
میشوند

صفحه4

گزارش «مردمساالری آنالین» از رویارویی وزیر ارتباطات
با سرویسهای ارزش افزوده

«امشب شب تلخی برای کالهبرداران است! پولهای که برای شرکتهای ارزش افزوده در این چند سال از شما اخذ شده است
با  *800*6#میتوانید ببینید .شکایتی هم داشتید لطفا از طریق پیامک به  8007بفرستید .کامال رایگان! حتما برای خانواده
خود انجام دهید .کمکم کنید حقتون رو بگیرم#.پایان_وس #حقالناس»...
صفحه5

دامن زدن به تعصبات قومی
خالف مصالح کشور است

صفحه2

خبر

استراتژی گروه صنعتی مینو برای کمک به اقشار کم درآمد:

گرگهای دستآموز
کاخ سفید

قیمتگذاری منصفانه

کرم محمدی

ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در
بامداد روز یکشنبه پنجم آبان ماه در توئیتی خبر
کشته شــدن ابوبکرالبغدادی رئیس خودخوانده
خالفت اســامی عراق و شــام را در ادلب سوریه
منتشــر نمود .بعد از توئیت ترامپ؛ خبرگزاریها
از کشته شدن ســرکرده گروه داعش خبر دادند.
انتشار خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی در همان
ســاعات اولیه بازتاب گستردهای یافت و بهعنوان
تیتر اول بســیاری از رسانههای جهان و از جمله
فضای پرمخاطــب مجازی؛ خودنمایــی کرده و
کماکان حرف اول را میزند.
برای بحث و بررســی پیرامون کشــته شدن
سرکرده گروه داعش؛ الزم است تا تأملی در فضای
کنونی سیاســی آمریکا و علی الخصوص وضعیت
سیاســی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور؛
داشته باشیم.
ترامپ در آستانه استیضاح قرار گرفته است .نه
تنها دموکراتها؛ بلکــه حتی برخی از چهرههای
حزب جمهوری خواه نیز خود را برای اســتیضاح
وی آماده کردهاند .براســاس آخرین نظرسنجی؛
برای اولین بار طی دو سال اخیر محبوبیت مردمی
ترامپ کاهش قابل مالحظهای داشته است .عالوه
بــر دو مورد ذکر شــده؛ اقدام آمریــکا در خروج
نیروهایش از شمال سوریه و چراغ سبز کاخ سفید
برای حمله هوایــی و زمینی ارتش ترکیه به این
منطقــه؛ انتقادات گســتردهای در داخل و خارج
ایاالت متحده آمریکا برانگیخته است.
در چنین اوضاع و احوالی خبر کشــته شــدن
ابوبکــر البغدادی به ســرعت در جهان منتشــر
میشود .بالفاصله تحلیل گران شبکههای مختلف
دیداری؛ شــنیداری و نوشــتاری این عملیات را
موجب تقویت جایــگاه و پایگاه رئیسجمهور در
آســتانه اســتیضاح قرار گرفته آمریکا میدانند.
برای واکاوی ارتباط ســرکردگان گروههایی مانند
القاعده؛ داعش؛ جبهه النصره ...با ســازمان سیای
آمریکا و حمایتهای پیداوپنهان کاخ سفید از این
افراد؛ بارها خبرهایی منتشر شده است.
نطفه القاعده در عربســتان سعودی بسته شد
و ســلولهای مخرب آن در افغانستان رشد و نمو
پیدا کردند .ســپس نصیراهلل بابر وزیر کشور وقت
پاکستان و ژنرال حمید گل رئیس اطالعات ارتش
این کشــور؛ برای تقویت همه جانبه این دسته از
گروهها در افغانستان سنگ تمام گذاشتند .ارتباط
مستحکم این دو مقام سیاسی و نظامی پاکستانی
و حتی بخشهای مهــم دولتهای مختلف روی
کارآمده در پاکســتان؛ با مقامات آمریکایی نیز بر
کسی پوشیده نیست.
بطور حتم ســرویس جاسوســی و همچنین
ارتش آمریکا از محلهای آموزش و ســازماندهی
نیروهای القاعده در افغانستان و کانونهای حامی
آن در پاکســتان کامال خبر داشــتند .همچنین
میدانستند رهبر القاعده کجاست؛ اما کشتن او را
تا زمان مناسب خود؛ به تعویق انداختند.
ادامه در صفحه 2

علی مطهری:

یک عضو کمیســیون فرهنگی مجلس دامن زدن به تعصبات قومی را
خالف اســام و مصالح کشور عنوان کرد و خواستار برخورد با کسانی شد
که در مسابقات اخیر فوتبال شعارهای نژادپرستانه سردادند.
علی مطهری در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به حواشی مسابقه اخیر
فوتبال اســتقالل  -تراکتورسازی و سر دادن برخی شعارهای قومیتی از
ســوی جمعی از هواداران فوتبال گفت :این نشان میدهد که دشمنان
جمهوری اسالمی تالش کردهاند این فضا را به وجود آورند ،چرا که دامن
زدن به تعصبات قومی هم خالف اسالم و هم خالف مصالح کشور است.

آیا پایان « »VASفرا رسیده؟

سرمقاله

صفحه6

مدیرعامل گروه صنعتی مینو ،مشتریان وفادار،
کارکنــان پرتالش و ســهامداران را ســه رکن
اصلــی گروه صنعتی «مینو» برشــمرد و گفت:
اگرچه تنگناهای معیشــتی و وضعیت اقتصادی
دشوار ســالهای اخیر ،منجر به کاهش قدرت
خریــد برخــی از دهکهای درآمــدی جامعه
شــده اســت اما شــرکت مینو با قیمتگذاری
منصفانه و کمتریــن افزایش نرخ ،تالش دارد تا
این محصوالت از ســبد مصرفی خانوارها حذف
نشــود .علیرضا عباسیانفر در نشست خبری که
به مناسبت شــصتمین سالگرد تاسیس شرکت
«مینو» برگزار شــد ،گفت :برنامه توســعه 20
ســالهای برای شــرکت طراحی و تدوین شده
اســت که شامل سرمایه گذاری در جهت بهبود
وضعیت موجود ،ورود خطوط جدید ،بازسازی و
بهسازی خطوط کنونی ،تکمیل زنجیره تامین و
تولید سایر محصوالت غذایی است.
وی با اشاره به تولید  400نوع محصول به میزان
 600تن در روز در زیرمجموعههای این گروه از
اجــرای بالغ بر  100پروژه بزرگ و کوچک طی
پانزده سال گذشته خبر داد.
عباســیانفر با بیــان اینکه دولــت مالکیت این
شرکت را از سال  59تا  80برعهده داشت یادآور
شــد :در زمان تصدی دولت ،اقدام قابل توجهی
جهت نوسازی و بازسازی خطوط تولید نشد که
همین مساله متاســفانه منجر به فرسودگی آن
شد.
وی تصریــح کرد :پــس از اجــرای اصل  44و
واگــذاری شــرکتهای دولتــی ،مالکیت گروه
«مینــو» نیز به بخش خصوصی منتقل شــد و
از ســال  83ســرمایه گذاریهای بزرگی جهت
نوسازی ،بهســازی و تنوع محصوالت با اجرای
بالــغ بر  100پــروژه کوچک و بــزرگ صورت
گرفت.

مدیرعامل گروه صنعتی «مینو» به بخشی از این
ســرمایه گذاریها طی اشاره کرد و افزود :برای
نخســتین بار در کشور خط تولید آدامس بدون
قند با ســرمایه گــذاری  20میلیون یورویی در
سال 89راه اندازی شد که این خط تولید در دنیا
کم نظیر است .وی ادامه داد :خط تولید شکالت
با ســرمایه گذاری 6میلیون یورویی ،خط تولید
اسنک با ســرمایه گذاری  5/5میلیون یورویی،
تولید سافت ژل با ظرفیت تولید 60میلیون عدد
در سال ازجمله این سرمایه گذاریهاست.
عباسیانفر با اشاره به میزان صادرات محصوالت
گروه صنعتی مینو گفت :کشــورهای همسایه،
حوزه خلیج فارس ،کشــورهای حوزه ســی آی
اس ،کانادا و حتی اروپا بازارهای هدف صادراتی
این شرکت محسوب میشوند.
وی بــا بیان اینکه  600محصــول در این گروه
تولید میشود افزود :از این تعداد 400محصول
غذایی و  200محصول آرایشی و بهداشتی است.
وی در ادامه به مشــکالت پیــش روی فعاالن
اقتصــادی اشــاره کرد و گفت :قوانین ســخت

گیرانــه بیمه ،مالیاتهای چندباره و تعارضات و
تعدد قوانین ،کارآفرینان را با چالشهای بسیاری
مواجه کرده اســت که از دولت انتظار داریم این
موانع را برطرف کند .وی به تاثیر عوامل بیرونی
بر فعالیت بنگاههای صنعتی اشاره کرد و گفت:
تنشهای سیاســی و فشــارهای بینالمللی نیز
از دیگر مشــکالت واحدهای تولیدی اســت به
طوریکه نوسان ارزی سالهای اخیر باعث شده
تا گروه صنعتی «مینــو» در خرید مواد اولیه با
مشکل افزایش چندبرابری نرخها مواجه شود.
عباســیانفر ادامه داد :هرچند قیمت نهادههای
تولید ما در سال گذشــته بین 60تا270درصد
افزایش یافت اما تمام تالشــمان را کردیم تا با
لحاظ کردن کمترین حاشــیه سود ،محصوالت
شــرکت با کمتریــن افزایش قیمت به دســت
مصرف کننده برســد و کاالهای مــا تبدیل به
اجناس لوکس برای طبقههای کم درآمد نشود.
وی با اشــاره بــه تاریخچه تاســیس و فعالیت
شــرکتهای زیرمجموعه مینو گفت :این برند
یک نشان تولیدی بین نسلی است.
وی خاطرنشــان کرد :اطمینان و وفاداری مردم
طی این سالها به این برند ،اصلی ترین سرمایه
ما محسوب میشود.
عباســیانفر با اشــاره به تاریخچه تاسیس مینو
اظهار کرد :گروه صنعتــی مینو یک هولدینگ
بزرگ اســت که با مدیریت  12شــرکت فرعی
در زمینه تولید محصوالت غذایی و بهداشتی و
دارویی و توزیع و پخش فعالیت میکند.
وی افزود :این شــرکت در 16آبان سال 1338
فعالیــت خود را در کیلومتر  10جاده مخصوص
کرج بــا تولید آبنبات و تافی کــرهای آغاز کرد
و در ســال  1346و همزمان با تاسیس بورس،

جزو نخستین شــرکتهای ایرانی بود که وارد
بازار سرمایه شد.
به گفته وی ،شرکت صنعتی پارس مینو ،شرکت
قاسم ایران و شــرکت صنعتی مینو(خرمدره)،
شــرکت دارویی مینو ،شــرکت صنایع غذایی
مینو شرق و شــرکت صنایع غذایی مینو فارس
ازجمله بزرگترین شرکتهای این هولدین بزرگ
صنعتی است.
در این نشست خبری وحید هوشنگ نژاد گفت:
ما دو خواسته از دولت در زمینه قوانین مالیاتی
داریم ،نخســت اینکه قانون مالیــات بر ارزش
افزوده همانند الگوی مرســوم جهانی اجرا شود
و دوم اینکه افزایش پلکانی و ضریب ســاالنه آن
کنترل شده باشد تا آسیبی به فعالیت شرکتها
وارد نشــود .وی درخصوص وضعیت بورســی
شرکت مینو نیز گفت :تمام تالشمان براین است
تا منافع ســهامداران توســط عدهای سودجو با
سفته بازی و ایجاد حباب به خطر نیفتد.
همچنین محمدتقــی قلندر لکــی مدیرعامل
شــرکت صنعتــی مینو خرمــدره با اشــاره به
نوســتالژی برند مینو گفت :پیوند چند نسل با
محصوالت این شرکت ما را برآن داشت تا بسته
بندی محصوالت قدیمی را همچنان حفظ کنیم
و برای نســل جدید و جوانان محصوالت تازه با
بسته بندی جدید عرضه کنیم.
محمد حسین یوسف خزرایی مدیرعامل شرکت
پخش مویرگی قاســم ایران از زیرمجموعههای
گروه مینــو نیز در این نشســت خبری گفت:
شــرکت قاســم ایران با داشــتن ناوگان حمل
ونقل باری گســترده و داشــتن بیــش از 350
هزارمترمربع انبار استاندارد نگهداری محصوالت
غزایــی و دارویی در کشــور به صــورت روزانه
بیــش از  600محصول گروه صنعتی مینو را در
نقاط مختلف کشــور به صورت مویرگی در بین
110هزارفروشگاه توزیع میکند.
خزرایــی با اشــاره به اقدامات این شــرکت در
خدمات رســانی مطلــوب به مــردم گفت :در
چالش کمبود شــکر طی ماه مبــارک رمضان
امسال ،شــرکت قاسم ایران با بکارگیری تمامی
امکانات و تجهیزات خود و عرضه روزانه بیش از
هزارتن شکر از محل مواد اولیه شرکتهای گروه
صنعتی مینو برای رفع این مشــکل با همکاری
شــرکت بازرگانی دولتی ایران بــه یاری مردم
شــتافت و آمادگی دارد هرگاه اقتصاد کشور در
زمینه توزیع بهینه و هدفمند کاالهای اساسی با
مشکل روبرو شود ،به یاری مردم بشتابد.

طرح ممنوعیت پخش
اعترافات از صدا و سیما
از تکرار تجربههای تلخ
جلوگیری میکند

یک عضو فراکســیون امید گفت که هدف از
طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از
صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی جلوگیری
از تکرار اتفاقاتی همچون پخش اعترافات پرونده
متهمان ترور دانشمندان هستهای است.
محمود صادقی در گفتوگو با ایسنا به عنوان
طــراح طرح ممنوعیت ضبــط و پخش اعترافات
اشــخاص از صــدا و ســیما و دیگر رســانههای
گروهــی اظهار کرد :این طــرح مربوط به مرحله
قبل از محاکمه یعنی مرحله بازجویی ،بازداشــت
و تحقیقات مقدماتی اســت.ما از پخش اعترافات،
تجربههای بدی از جمله مربوط به پرونده متهمان
ترور دانشمندان هســتهای داشتیم که طبق این
طرح ضبط و پخش اعترافات متهمان ،در مرحله
تحقیقات مقدماتی ممنوع میشود .به گفته وی،
در صورت تصویب این طرح ،اگر اعترافات متهمان
در مرحله تحقیقات مقدماتی ضبط و پخش شود،
جرایم و مجازاتی مشمول افراد خواهد شد .صادقی
یادآور شــد :ما در این طرح با تعیین جرمنگاری
مجازاتی در نظر گرفتهایم تا شاهد تکرار مسائلی از
قبیل پخش اعترافات دانشمندان هستهای نباشیم.
نماینده تهــران در مورد وضعیت پخش اعترافات
بعد از محاکمه در دادگاه گفت :ما در این باره قانون
داریم که طبق آن اصوال دادگاهها باید علنی باشد
و مردم و خبرنگاران میتوانند در جریان محاکمه
در دادگاه حاضر شوند.در مورد جرایم اقتصادی هم
مجوز پخش از رسانهها گرفته لذا طرح ما مربوط
به پروسه قبل از دادگاه است.
صادقــی در پایان گفت که بــا توجه به اعالم
وصول این طرح طبیعتا برای بررســی بیشتر به
کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد.قاعدتا برای
تصویب و اجرای آن باید تعامالتی صورت گیرد.

***
تشدید سرکوبگری
در عربستان

دیدهبان حقوق بشــر در گزارشی به تشدید
اقدامات ســرکوبگرانه آل ســعود برای ساکت
کردن مخالفان و منتقدین آن اشاره کرد.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی،
دیدهبان حقوق بشــر با انتشــار گزارشی ضمن
انتقاد از اقدامات سرکوبگرانه حکومت عربستان
علیه مخالفانش نوشــت :تشــدید سرکوب در
دوره محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربستان روند
اصالحات در این کشــور را مختــل میکند و
علیرغم اصالحات اجتماعی انجام شده به نفع
زنان و جوانان ،نقضهای مداوم نشــان میدهد
که قدرت قانون در عربســتان همچنان ضعیف
اســت و هر زمان که رهبری سیاسی این کشور
اراده کند ،میتواند آن را در هم بشکند.
در این گزارش آمده اســت :ولیعهد سعودی
بخشی را برای تفریح و سرگرمی تأسیس کرده
و به زنان اجازه سفر و رانندگی داده است.

