همهگیری کرونا و جنگ اوکراین
تورم را به معضلی جهانی تبدیل کرد

صفحه 3

رئیسجمهور با اشاره به تالش دشمن
برای فتنهانگیزی:

باتالق
تورمجهانی

باید   اقتدار   نظام
را     به   ر خ   کشید
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تیترهای امروز
پیام تقدیر فراجا از حمایتهای مردم
عهد میبندیم در دفاع از مردم
به وظیفه انقالبی خود عمل کنیم

زنده  باد    پلیس
پلیس مقتدر ،شرط امنیت جمعی
صفحات 2و4

عملیات تخریب منزل شهید رعد حازم از
سوی نظامیان صهیونیست با مقاومت گروههای
فلسطینی ناکام ماند

جنین    مقاوم
صفحه 7

وقوع انفجار در خطوط لوله گاز نورد استریم  ۱و ۲

    ۳انفجار  
و   یکمظنون

کارشناسان میگویند تعمیرات هر  2خط
لوله ممکن است چندین سال طول بکشد

صفحه 2
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در ادامه واکنش به تحرکات اخیر تروریستهای تجزیهطلب ،نیروی زمینی سپاه با  73موشک بالستیک
و دهها پهپاد انتحاری مقر این تروریستها در اقلیم کردستان عراق را مورد اصابت قرار داد

النه نا امن تروریستها

سردار پاکپور :عملیات رزمندگان اسالم تا خلع سالح کامل گروهکهای ضد انقالب و تروریستی تجزیهطلب ادامه دارد

صفحه 2

اولین  قاچ  پوتین از اروپا

صفحه 7

کاربران جعلی شبکههای اجتماعی متعلق به
سعودی در خدمت اغتشاشات ایران

بر اساس اعالم مسکو بین  87تا  99درصد
شرکتکنندگان در همهپرسی مناطق
دونتسک ،لوهانسک ،زاپروژیا و خرسون
به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه
رأی مثبت دادهاند

مگسهای   سعودی

علیه   ایران
صفحه 8
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صفحه 5

نگاه

شرکتهای دانشبنیان
و پاشن ه آشیل حقبیمه

مهدی هاش�مزاده :س��ال  1401توس��ط مقام
معظم رهبری به عنوان سال «تولید ،دانشبنیان،
اش��تغالآفرین» معرف��ی ش��ده ،با ای��ن وجود
ش��رکتهای دانشبنیان در کش��ور ما با وجود
حمایتهای ف��راوان معاونت علم��ی و فناوری
ریاستجمهوری ،با مشکالت متعددی در حوزه
اجرایی شدن معافیتهای مربوط به شرکتهای
دانشبنیان مواجه هستند؛ مسالهای که به نوعی
تبدیل به کابوس مدیران شرکتهای دانشبنیان
شده است و با وجود تاکیدات فراوان مقام معظم
رهبری بر تس��هیل فضای کسبوکار ،باز هم در
اجرا عملیاتی نمیشود و شرکتهای دانشبنیان از
این وضعیت متضرر میشوند .با توجه به مشکالت
فراوان اخذ حق بیمه قرارداد از شرکتهای مختلف
تولیدی ،معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
در سال  99جهت اعطای معافیت پرداخت حق
بیمه قرارداد به شرکتهای دانشبنیان با سازمان
تامین اجتماع��ی به تفاهم رس��ید .طی تفاهم
صورت گرفت��ه میان معاونت علم��ی و فناوری
ریاس��تجمهوری و س��ازمان تأمین اجتماعی،
در راس��تای تس��هیل کسبوکار ش��رکتهای
دانشبنیان و بر اساس اجرای بند  19بخشنامه
شماره  1000/99/12101مورخ 1399/12/20
سازمان تامین اجتماعی درباره تنقیح و تلخیص
ضوابط بیم��های مقاطعهکاران ،همه قراردادهای
دانشبنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری برسند از پرداخت ضرایب حق
بیمه قراردادها معاف خواهند بود .پس از ارزیابی
ق��رارداد و در صورت انطب��اق آن با فعالیتهای
دانشبنیان شرکت ،نامه تأیید معافیت از ضرایب،
توسط معاونت علمی و فناوری برای شعبه مورد
نظر در سازمان تأمین اجتماعی ارسال خواهد شد.
قراردادهای معرفی شده منحصرا درباره موضوعات
دانشبنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری بوده و سایر قراردادهای
مورد اجرای ش��رکتها و موسسات مزبور طبق
مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده « »41قانون
تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
با وجود تعریف ش��دن معافیت شرکتهای
دانشبنیان از ضرایب حق بیمه قرارداد ،متاسفانه
در مسیر اجرای این موضوع ،صاحبان شرکتهای
دانشبنیان دچار مش��کالت و معضالت جدی
میش��وند .یک��ی از معضالت اصل��ی حق بیمه
قرارداده��ا ،مش��خص نبودن و ش��فاف نبودن
بخشنامههای بیمه است که باتوجه به تشخیص
کارش��ناس بیمه با این موضوع بسیار سلیقهای
برخورد میشود.
در رابطه با حق بیمه شرکتهای دانشبنیان
با  ۲موضوع مواجه هستیم...
ادامه در صفحه 6

مناطق تحت کنترل روسیه

روسیه نخستین دستاورد قطعی
گزارش
عملیات ویژهای را که از پنجم
اس��فند در اوکراین آغاز کرده ب��ود ،پنجم مهر یعنی
درست پس از  8ماه رسميت بخشيد .با پایان گرفتن
همهپرس��ی از مردم  4جمهوری خودخوانده و استان
عمدتا روسنشین جنوب شرق و جنوب اوکراین برای
الحاق به فدراسیون ،نتایج یکطرفه اعالمي حكايت از
آن دارد که والدیمیر پوتین موفق شده نخستین قاچ از
کیک اوکراین را از آن خود کند؛ قطاعی مهم و راهبردی
از استپهای پونتیک شمال دریای سیاه که به واسطه
تس��لط آن بار دیگر پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر
شوروی ،سایه کرملین بر شرق اروپا مستولی میشود؛
یک تحول ژئوپلیتیکی مهم در قاره اروپا که در کنار نفس
جنگی شدن اوضاع این قاره و بحرانهای متوالی انسانی،
اقتصادی و سیاسی متعاقب آن ،میتواند نمود روشنی
از فروپاشی هنجارهای نظام بینالملل غربمحور باشد.
روس��یه در حال حاضر ح��دود  15درصد از کل
خاک اوکراین را در تصرف خود دارد؛ ش��امل بیشتر
قس��متهای جمهوری خلق دونتس��ک ،جمهوری
خلق لوهانسک و بخش کوچکی از استان خارکف،
همگی در منطقه دونباس ،همچنین به سمت غرب،
استانهای زاپروژیا (جز بخش شمالی آن) و خرسون
در حد فاصل ش��عبه جنوبی رود دنیپرو با س��واحل
ش��مالی دریای سیاه و ش��بهجزیره کریمه و بخش
کوچکی از استان میکوالییف در ساحل جنوب غربی
اوکراین .بدین ترتیب مسکو بار دیگر پس از  3دهه
به قدرت قاهر دریای سیاه تبدیل شده و نیروهایش
در نزدیکتری��ن فاصله ممکن به حوزه ش��رقی رود
دانوب (حوالی مولداوی) قرار گرفتهاند که به هارتلند
(قلب سرزمینی) قاره اروپا مشهور است .بدین ترتیب

با کنترل دونباس به عنوان مهمترین منطقه صنعتی و
جمعیتی اوکراین ،تسلط بر مصب رود دنیپرو به منظور
قطع کردن ارتباط کییف و دنیپرو 2 ،شهر مهم اوکراین
مرکزی با جهان بیرون و مضاف بر این محاصره دریایی
تنها بنادر اصلی باقیمانده برای دولت اوکراین (اودس��ا
و میکوالیی��ف) ،روسها عمال گامهای مهمی برای از
بین بردن انتزاع س��رزمینی و تمامیت ارضی کشوری
یکپارچه به نام اوکراین برداشتهاند؛ سرزمینی که پوتین
در نط��ق تاریخیاش در روزهای قبل از آغاز جنگ آن
را بخشی جدانشدنی از تاریخ روسیه خوانده است .این
الگویی است که ممکن است بزودی در بقیه بخشهای
ش��رقی و مرکزی اروپا نیز میان کشورهای بزرگتر و
کوچکتر رخ دهد.
با تسلط بر بخشهای شمالی دریای سیاه و کنترل
مصب رود دنیپرو و خلیج دنیپرووسکا در سواحل جنوبی
اوکراین ،ارتش روس��یه به فاصله زمینی کمتر از 100
کیلومتر و دسترسی دریایی بسیار سهلتر از گذشته به

جمهوری خودخوانده ترانسنیستریا در مرز میان اوکراین
و مولداوی میرسد که از زمان فروپاشی شوروی ،با تداوم
استقرار لشکر چهاردهم ارتش سرخ در آن ،عمال یک
منطقه اقماری مسکو در هارتلند اروپا بوده است.
با این حال الحاق رسمی دونتسک ،لوهانسک ،زاپروژیا
و خرس��ون به خاک فدراس��یون روسیه با آنکه قطعا
توسط کش��ورهای اروپایی و آمریکایی و سازمان ملل
به رسمیت شناخته نخواهد شد ،ارزشی فراهژمونیک
برای روسها دارد.
این روند به منزله ضربهای بزرگ به تنظیمات غربی
خواه��د بود .این رخداد باعث نقض اصول کلی نظریه
انگلیسی قرن نوزدهمی ملت -دولت و مرزبندیهای
قراردادی آن در سراسر کره خاکی میشود .همچنین
در کوتاهم��دت میتواند به ایج��اد یک روند معکوس
تاریخی بویژه در جهت واگرایی اتحادیه اروپایی و بلوک
ناتو منجر شود؛ سندرومی که همین حاال طلیعهاش را
در مخالفخوانی صربستان برای ناتو در بالکان ،سرکشی

دولت مجارس��تان از اتحادیه اروپایی ،اعالم نارضایتی
اکثریت مردم اتریش ،چک ،اس��لواکی و بلغارستان از
موضع ضدروس��ی بروکسل در جنگ اوکراین ،سقوط
دولت ایتالیا و ظهور راس��تگرایان ضدی��ورو در رم و
آغاز مجدد تنازع ژئوپلیتیک تاریخی میان لهستان و
آلمان مش��اهده کرد .رأیگیری از جمعه تا سهشنبه
به منظور تضمین امنیت ،از راه دور و توسط گروههای
سیار کمیسیونهای انتخاباتی در مناطق مختلف تحت
تصرف روسیه انجام شد.
بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه،
بیش از  100ناظر بینالمللی از  40کشور برای نظارت
بر این همهپرسی در بخشهای یادشده نظارت داشتند.
طب��ق اعالن مناب��ع روس ،با وج��ود گلولهباران و
تحریکات ارتش اوکراین ،میزان مش��ارکت مردمی در
همهپرسی در هر  4منطقه یادشده ،جالب توجه بوده و
به طور میانگین از  60درصد فراتر رفته است .به گزارش
خبرگزاری تاس ،کمیسیون انتخاباتی مرکزی روسیه که

     99درصد دونتسک و  98درصد لوهانسک موافق پیوستن به روسیه    

شبکه خبری راشاتودی گزارش داد اکثر شهروندان ساکن در مناطق «دونتسک»
و «لوهانسک» از ایده پیوستن به فدراسیون روسیه حمایت کردهاند .مطابق این
گزارش ،نتایج شمارش آرا در این  2منطقه حاکی از آن است که در جمهوری خلق
دونتسک بیش از  ۹۹درصد از رأیدهندگان خواستار الحاق به روسیه شدهاند .در
لوهانسک هم نتیجه مشابهی به دست آمد و بیش از  ۹۸درصد از این ایده حمایت
کردهاند .مسؤوالن در هر  2منطقه گفتهاند تقریبا تمام آرا شمارش شده است .این
همهپرس�ی عالوه بر این  2منطقه ،در زاپروژیا و خرس�ون در جنوب اوکراین هم
برگزار شد .پیش از این گزارش شده بود شمارش  ۱۴درصد آرای مأخوذه در خرسون
نشان داده  96.97درصد رأیدهندگان در این منطقه به نفع پیوستن به فدراسیون

روسیه رأی دادهاند .در منطقه زاپروژیا هم بررسی  ۱۸درصد آرا نشان داد 98.19
درصد شرکتکنندگان در این همهپرسی خواستار الحاق به روسیه هستند .نتایج
رسمی نشان میدهد در دونتسک و لوهانسک میزان مشارکت در انتخابات باالی
 ۸۰درصد بوده اس�ت .این  2منطقه بعد از کودتای تحت حمایت غرب موس�وم به
«کودتایمیدان»ازکییفاعالماستقاللکردند.همهپرسیالحاقمناطقلوهانسک،
دونتسک ،خرسون و زاپروژیا به روسیه از جمعه گذشته ( ۲۳سپتامبر) آغاز شد.
این  4منطقه در مجموع حدود  ۱۵درصد خاک اوکراین را تشکیل میدهند .پیش
از این ،خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد روند الحاق مناطق دونباس ،خرسون و
زاپروژیا اوکراین به روسیه روز  ۳۰سپتامبر (هشتم مهرماه) تکمیل خواهد شد.

هماهنگی برگزاری همهپرسیهای اخیر را بر عهده دارد،
آمار ذیل را درباره میزان مشارکت و درصد آرای موافق
الحاق به روسیه اعالم کرده است:
 جمه��وری خل��ق دونتس��ک 99.2 ،درصد رایمثبت ،مشارکت  87درصدی ( 2میلیون و  130هزار
رأیدهنده)
 جمه��وری خل��ق لوهانس��ک 98.4 ،درصد رأیمثبت ،مش��ارکت  84درصدی (ی��ک میلیون و 166
هزار رأیدهنده)
 استان خرسون 87 ،درصد رأی مثبت ،مشارکت 63درصدی ( 497هزار رأیدهنده)
 استان زاپروژیا  93.1درصد رأی مثبت ،مشارکت 66.5درصدی ( 541هزار رأیدهنده)
قرار است دومای دولتی روسیه یک هفته دیگر ،روز
چهارماکتبرنتایجاینهمهپرسیهایچهارگانهرابررسی
کند که ناگفته پیداست مورد تایید قرار خواهد گرفت.
همهپرس��ی این هفته به مس��کو فرص��ت خواهد
داد حاکمیت خود را در میان اهالی مناطق یاد ش��ده
مشروعیت بخشیده و به تثبیت مرزهای جدید و احیای
زیرساختهای این مناطق بپردازد .این در حالی است که
نه فقط در جمهوریهای دونتسک و لوهانسک که بیشتر
بخشهای آنها در س��الهای اخیر در کنترل متحدان
روسیه بوده است ،بلکه حتی در استانهای تازه تصرف
شده زاپروژیا و خرسون ،اهالی از سیمکارتهای روسی
و ش��بکه پرداخت روبلی استفاده میکنند؛ این همان
روندی است که پس از الحاق  8سال پیش شبهجزیره
کریمه طی شد و با وجود اینکه اکثر کشورهای جامعه
جهانی این الحاق را به طور علنی به رسمیت نشناختند
اما حاکمیت مس��کو بر آن را به عن��وان یک واقعیت
موجود پذیرفتند.

