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پرداخت قطره چکانی 
 حقوق، زندگی ما را 
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هجمه تند احمدی نژاد به قرارداد ۲۵ ساله دولت 
روحانی با چین؛

پوپولیسم در سودای 
بازگشت »مسیح وار«

سياست 2

گرچه پرونده محمود احمدی نژاد بســیار سنگین تر از آن است که 
شورای نگهبان بتواند درباره آن اغماض کند و صالحیت رئیس  جمهور 
پیشین ایران تایید شود، اما بسیاری همچنان نگران هستند که مبادا 
شعبده ای شود و معجزه هزاره ســوم در وضعیتی که شبیه به معجزه 
خواهد بود، تایید صالحیت شود و آن وقت یک سبد دستش بگیرد و هر 

چه رأی پای صندوق می آید را درو کند.
 این نگرانی بسیاری از اصولگرایان و اصالح طلبان است؛ یکی از آنها 
صادق زیباکالم است که دیروز در گفتگویی اشاره کرد اگر احمدی نژاد 
تایید صالحیت شود، با بیش از 20 میلیون رأی رئیس جمهور خواهد 
شد.  مصطفی هاشمی طبا، سیاستمدار اصالح طلب که اتفاقا در آخرین 
دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1396 یکی از کاندیداها 
بود نیز در همین ارتباط به سایت انتخاب گفته است: »احمدی نژاد و 
احمدی نژادیســم بر مبنای عوام فریبی ظهور پیدا کرده  و در وضعیت 
کنونی نیز بعید نیست که در صورت تایید صالحیت شدن به دلیل همان 
منش عوام فریبی اش بتواند مجدد ریاست پاستور را عهده دار شود.« او 
معتقد است که »احمدی نژاد در وضعیت کنونی جایگاهی »مسیح وار« 
برای خود قائل است؛ هم در سطح داخلی همگان را نصیحت می کند و 

هم ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را اندرز می دهد.«
اما درباره اینکه چگونــه با توجه به عملکــرد و کارنامه دو دولت 
پیشین او، احتمال رأی آوری او اینقدر باالست، هاشمی طبا توضیح 
داده که: »اکنون روی کار آمدن شخصی که تحریم ها و قطعنامه ها 
را کاغذپاره ارزیابی و در زمینه اقتصــادی وعده های مختلف بدهد، 

بسیار محتمل است...

آذری جهرمی وعده ورود نسل پنجم اینترنت را داد و با این حال؛

اختالل اینترنت داد مشترکان را درآورده است 
چرتکه 3

دسترنج 4

دادستان نظامی استان تهران درباره سرنگونی 
هواپیمای مسافری اوکراین در آسمان تهران گفت: 
ســامانه بدون اخذ اجازه از شبکه، اقدام به شلیک 

کرده است.
غالمعباس ترکــی که در حضور شــماری از 
خانواده های بازماندگان این واقعه سخن می گفت، 
افزود: در همان شب 21 دی تعدادی از افرادی که 
در سامانه شــلیک کننده و بخش های باالدستی 
آن حضور داشــتند به عنوان متهم احضار شدند و 
تحقیقات مبسوطی در همان شــب انجام و یکی 
از متهمان بازداشت شــد. به گفته وی، در فرآیند 
تحقیقات، ۵ نفر دیگر به عنوان متهم تحت تعقیب 
قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در 
ادامه 3 نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات مقتضی 
با تودیع وثیقه آزاد شدند و در حال حاضر 3 نفر در 

بازداشت به سر می برند.«
دادستان نظامی تهران با اعالم اینکه دادسرای 
نظامی در بررسی ها به یک سری از خطاها رسیده 
اســت، یکی از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این 

سانحه را چنین عنوان کرد: ســامانه سیاری که 
موشک شــلیک کرده پس از راه اندازی مجدد به 
دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین 
نمی کند و همین اشتباه فاحش موجب می شود 
که سمت اهداف شناســایی شده توسط سامانه با 
اختالفی حدود 10۵ درجه توسط اپراتور مشاهده 
شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر 
قرار می گیرد و در نتیجه ســامانه پدافندی دچار 
اشتباه می شود. ترکی افزود: این خطای انسانی در 
تنظیم مختصات موجب می شود، اپراتور سامانه 
پدافند هوایی، هواپیما را به عنوان هدفی که از ناحیه 
شمال غربی در حال نزدیک شدن به تهران است 
و محل و سمت حرکت آن، ارتباطی با باند پروازی 
فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده کند و خط سیر 
هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده می کرده 

متفاوت بوده است.
وی افزود: کاربر سامانه پدافندی، مشخصات 
هدف شناسایی شده را به مرکز هماهنگی مربوط 
اعالم می کند، ولی پاســخی دریافت نمی کند و 

اطالعات ثبت شده نشان می دهد که پیام سامانه 
دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشــده و قبل از 
مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه کاربر اقدام 
به شــلیک کرده در حالی که این قطع ارتباط تنها 
در حد چند ثانیه بود. ترکی ادامه داد: کاربر سوال 
را می پرسد و منتظر پاسخ نمی شــود و بر اساس 
تشخیص خودش، شلیک را انجام می دهد و انتشار 
خبری مبنی بر شلیک موشک کروز در سامانه ناشی 
از مشاهدات نورهای پرتاب شونده در مناطق مرزی 
توسط دیده بانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نیز 

مزید بر علت می شود.

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران 
گفت: شــرکت مس در خردادماه ســال جاری 
فروش خوب 2 هــزار 984 میلیــارد تومانی را 

ثبت کرد. 
به گزارش ایلنا، سعدمحمدی با اعالم این خبر 
افزود: شرکت مس با تحقق این میزان فروش در 
خردادماه، در مجموع در سه ماهه نخست امسال 
موفق به ثبت فروش 6 هزار و  417 میلیارد تومانی 

شد که نسبت به مدت مشــابه سال قبل حدود 
1314 میلیارد تومان بیشتر فروش داشته است.

وی با اشــاره به رشــد 26 درصــدی فروش 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته، افزود: 
همچنین  مقــدار 9 تن مس کاتــدی و 30 تن 
ســولفور مولیبــدن و محصــوالت دیگــر در 
روزهــای پایانی خردادمــاه در  بــورس کاال به 
فروش رفته که بــا توجه به عــدم بارگیری در 
 خردادماه در فروش تیرماه لحاظ خواهد شــد. 
مدیر عامل شرکت مس تاکید کرد: این موفقیت 
در شرایطی حاصل شد که بسیاری از مناسبات 
اقتصادی و تجارتی دنیا تحت تاثیر بیماری کرونا 
در جهان است و بســیاری از شرکت های بزرگ 
معدنی و تجاری دنیا فعالیت های اقتصادی خود را 
متوقف یا کم کرده اند. با این حال شرکت ملی مس 
نه تنها برنامه تولیدی خود را بیش از برنامه محقق 

کرده است بلکه موفق به انجام برنامه های فروش 
خود نیز شده است.

بازدهی ۲50 درصدی سهام شرکت مس 
در بورس

سعدمحمدی در ادامه گفت: تا پایان خردادماه 
امسال سهام شرکت ملی مس در بورس بازدهی 
چشــمگیر 2۵0 درصدی نصیب سهام دارانش 
کرده است که نشان دهنده رفتار درست اقتصادی 

شرکت مس در سال جهش تولید است.
وی با تاکید بر سودآوری باالی صنعت مس و 
آینده درخشان این صنعت افزود: بررسی و مقایسه 
عملکرد بازدهی 3 ماهه شرکت های اصلی همگروه 
در بازار بورس و اوراق بهادر نشان دهنده این است 
که سهام مس در بازار سرمایه بیشترین بازدهی 
را در مقایسه با سهام دیگر شــرکت های فلزی 

داشته است.

خبر

خبر ویژه

دادستان نظامی استان تهران: 

سامانه بدون اجازه به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده است

فروش ۲ هزار 98۴ میلیارد تومانی شرکت مس در خردادماه 

معاش هفت میلیون نفر به مخاطره افتاده است

تعاونی های مرزنشین یا فقرنشین؟


