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سفر به چین 
بعد از اینکه سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد 
رئیس جمهوری ایران بنا به دعوت همتای چینی در 
روز سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ فوریه سال 
۲۰۲۳ برای دیدار و مذاکره به مدت سه روز به چین 
سفر خواهد کرد، امروز سه شنبه این سفر شروع شد 
و رئیس جمهوری در راس هیئتی سیاسی و اقتصادی 
که شامل آقایان: حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، 
جواد اوجی وزیر نفت، رضا فاطمی امین وزیر صمت، 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، جواد ساداتی نژاد وزیر 
کشاورزی، مهرداد بذرپاش وزیر راه، محمدرضا فرزین 
رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی مقام ارشد در 
مذاکرات هسته ای،  تهران را به مقصد پکن ترک کردند.

ترکیب هیئت همراه رئیس جمهوری نشان می دهد  
مذاکراتی که انجام خواهد حول سه محور: سیاسی،  

اقتصادی و هسته ای خواهد بود.
می توان این سفر را در تایید و ادامه مذاکراتی دانست 
که در آذر ۱۴۰۱ آقای هو چون  هوا، معاون نخست وزیر 
چین به ایران داشت و ۱۶ تفاهم نامه در جهت به اجرا 
درآوردن سند جامع همکاری های راهبردی ۲۵ ساله به 

امضا رسید.
این سفر از دو جنبه برای تهران حائز اهمیت است:

۱-  جنبه سیاسی؛ در شرایطی که بلوک غرب یکپارچه 
می تواند  برخاسته،  اسالمی  جمهوری  با  مقابله  به 

موضع تهران را در عرصه بین المللی تقویت کند.
۲- جنبه اقتصادی و فروش نفت ایران به چین؛ به 
طوری که آقای رابرت مالی نماینده وزارت خارجه آمریکا 
در امور ایران در گفت وگو با شبکه بلومبرگ در پاسخ به 
خبرنگار که سوال کرده بود: آیا دولت بایدن مشکلی با 

افزایش صادرات نفت ایران به چین ندارد؟

سیف الرضا شهابی  سرمقاله

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، روز گذشته )۲۴ 
قضائیه،  قوه  عالی  شورای  نشست  در  بهمن( طی سخنانی 
پیشاپیش مبعث حضرت رسول اکرم )ص( را تبریک و تهنیت 
انقالبی،  متدیّن،  مردم  از  فراوان  قدردانی  ضمن  و  گفت 
زمان شناس و بصیر ایران اسالمی بواسطه خلق حماسه در 
بار دیگر  ایران اسالمی  یوم الله ۲۲ بهمن، اظهار کرد: مردم 
حماسه ای کم نظیر آفریدند و دشمنان و بدخواهان را مأیوس 
در  مردم  احساسات  و  شعور  با  و  باعظمت  حضور  کردند؛ 
یوم الله ۲۲ بهمن، توطئه های این سال ها و این ماه های دشمنان 
را در نصف روز نقش بر آب کرد و به دشمنان داخلی و خارجی 
به اثبات رساند که از شناخت جمهوری اسالمی و مردم متدیّن 
ایران عاجز هستند و با محاسبات غلط، توطئه چینی می کنند و 

به هزیمت می روند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حضور حماسی مردم در 
یوم الله ۲۲ بهمن، وظایف مسئوالن و کارگزاران را سنگین تر 
کرد، گفت: باید همه توان و وسع خود را برای خدمت به نظام 
و ملت و کشور به کار بگیریم؛ من در راهپیمایی یوم الله ۲۲ 
بهمن با مشاهده حضور پرشکوه مردم با خدا بار دیگر عهد 
کردم که هر چه در توان دارم برای خدمت به این نظام و مردم 
به کار ببندم؛ به شما مسئوالن قضایی نیز توصیه می کنم که 
هر چه در توان دارید برای خدمت به نظام و مردم به کار 
بگیرید؛ باید خدمت رسانی هر چه مطلوب تر و بهتر به مردم 
را جزو کارهای الزم خود بدانیم؛ همین خدمت های صادقانه 
است که دشمنان را مأیوس و مردم را امیداورتر می کند.   رئیس 
دستگاه قضا در ادامه مجدداً نهایت قدردانی خود را از مقام 
معظم رهبری به سبب عفو اخیر متهمان و محکومان به عمل 
آورد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این اعیاد و ایام 

از  توجهی  قابل  تعداد  و  فرمودند  عنایت  مبارک،  و  فرخنده 
متهمین و محکومان را مورد عفو و رأفت اسالمی قرار دادند؛ 
نه تنها زندانیان و محکومان و خانواده های آنها بلکه بسیاری 
از مردم ایران اسالمی بواسطه این عنایت معظم له، مسرور و 
خرسند شدند. رئیس عدلیه افزود: حقیقتاً مقام معظم رهبری 
در تمام این سه دهه بیشترین خیرخواهی و دلسوزی را برای 
مردم دارند و در برابر دشمنان نیز از نهایت اقتدار بهره مند 
هستند و با اقدامات و مواضع شان دشمن را مأیوس و مردم 
را خوشحال و خرسند می کنند.   حجت االسالم محسنی اژه ای 
ضمن قدردانی از مسئوالن ذیربط قضایی به سبب اهتمام در 
اجرای فرمان عفو اخیر مقام معظم رهبری در قبال متهمان و 

محکومان و زندانیان، خطاب به آنها دستور داد برای اجرایی 
و نهایی کردن هر چه زودتر عفو اخیر مقام معظم رهبری و 
تعیین تکلیف همه متهمان و محکومان و زندانیانِ مشمول این 
عفو و اعالم مراتب به آنها و خانواده های شان، تالش بیشتری 
به وضعیت  اشاره  با  را مصروف دارند.   رئیس قوه قضائیه 
آن دسته از محکومان و زندانیان که دارای شاکی خصوصی 
هستند نیز گفت: این بخش از زندانیان و محکومان چنانچه 
بتوانند تا پایان سال رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند 
می توانند از عفو اخیر بهره مند شوند؛ در همین راستا ضروری 
است بخش های ذیربط قوه قضائیه از جمله مرکز توسعه حل 
اختالف، رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها، برای تحصیل 

رضایت شکات محکومان و زندانیان، ضمن توجه به حقوق 
مادی و معنوی شکات، نهایت تالش خود را مصروف دارند؛ 
امیدواریم این شکات نیز برای رضای خدا، همراهی های الزم را 
داشته باشند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به دروغ پراکنی ها و 
تالش های مذبوحانه شیطان صفتان برای کاستن از حالوت عفو 
اخیر مقام معظم رهبری در قبال تعداد قابل توجهی از متهمان 
و محکومان و زندانیان، مجدداً خطاب به عفوشدگان توصیه 
کرد که ضمن بی توجهی به این دروغ ها و تالش های شیطان 

صفتان، مراقبت داشته باشند تا در دام شیطان قرار نگیرند.  
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با توجه به قرار گرفتن 
واحدهای  و  مسئوالن  تمامی  به  سال،  پایانی  هفته های  در 
قضایی در صف و ستاد دستور داد تا آنجا که مقدور است و با 
تالش های مضاعف، به گونه ای امور را تمشیت کنند که کارهای 
سال جاری به سال آتی موکول نشود. وی افزود: در همین 
راستا، معاونت مالی و پشتیبانی نیز نهایت مساعدت را در 
قبال همکارانی که در این ایام کارهای فوق العاده و شبانه روزی 
می کنند داشته باشد. حجت االسالم محسنی اژه ای همچنین به 
معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه نیز دستور داد با توجه 
به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، برای کمک 
و مساعدت بیشتر به همکاران و نیروهایی که دریافتی کمتری 

دارند ، برآوردها و اقدامات الزم را انجام دهند.
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  پایان  در  قضائیه  قوه  رئیس 
مناسبت های دینی و ملی، به بخش های ذیربط در دستگاه 
قضایی دستور داد همچون سال های گذشته برای کمک به 
به طور کلی همه محرومان،  و  آنها  و خانواده های  زندانیان 
مقدمات جلب و جذب کمک ها و مساعدت های مردم و خیّرین 

را فراهم آورند.

در نشست شورای عالی قضایی مطرح شد

دستور اژه ای برای اهتمام در اجرای فرمان عفو اخیر

چراغ سبز تازه روسیه
 مسکو و کی یف برای مذاکره آماده می شوند؟

اخبار

 رایزنی برجامی وزیر خارجه عربستان
با بورل

وزیر خارجه عربستان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص 
برنامه هسته ای ایران رایزنی کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت خارجه عربستان، فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه این کشور که به بروکسل سفر کرده است با جوزپ بورل، مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو کرد.
دو طرف در این دیدار درمورد روابط عربستان و اتحادیه اروپا و راه های 
دو طرف همچنین  کردند.  نظر  تبادل  مختلف  های  زمینه  در  آن  تقویت 
درخصوص برنامه ی هسته ای ایران و مذاکرات بین المللی در این باره رایزنی 

کردند.
بن فرحان و بورل درمورد آخرین تحوالت منطقه و جهان و تقویت امنیت و 

صلح بین المللی تبادل نظر کردند.

 حزب »اوالف شولتز«
در آستانه بدترین شکست انتخاباتی

حزب سوسیال دموکرات آلمان که »اوالف شولتز«، صدراعظم این کشور 
عضو آن است، روز یکشنبه بدترین نتیجه خود را در انتخابات ایالتی برلین 

کسب کرد و برای اولین بار از سال ۱۹۹۹ سیطره خود را بر آن از دست داد.
و  دموکرات مسیحی ۲۸  مخالف  رای گیری، حزب  اولیه  نتایج  اساس  بر 
دو دهم درصد آرا را در انتخابات منطقه ای به دست آورد که در مقایسه 
با ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد داشته است.  در مقابل، حمایت از حزب 
سوسیال دموکرات به رهبری »فرانزیسکا گیوای« شهردار شهر برلین از ۲۱ 
درصد آرا در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ و ۴ دهم درصد آرا تنزل یافت و بر این اساس 

با حزب سبز برابر شد. 
اگرچه این نتیجه به عنوان یک پیروزی برای دموکرات های مسیحی و نامزد 
اصلی آنها، »کای وگنر« تلقی می شود، اما لزوما منجر به تشکیل ائتالفی 
تحت رهبری این حزب در ایالت نمی شود، زیرا وگنر از حمایت سایر احزاب 

برخوردار نیست. 

جزئیات قیمت و فروش ربع سکه در بورس
روز دوشنبه )۲۴ بهمن ماه( ۱۱ هزار و ۳۵ قطعه ربع سکه بهار آزادی تا قیمت 

هشت میلیون و ۴۰ هزار تومان در بورس کاال به متقاضیان فروخته شد.
به گزارش ایسنا، عرضه ربع سکه طالی بهار آزادی در بورس کاال در این 
مرحله به صورت گواهی سپرده ناپیوسته بوده و فرآیند کشف قیمت جدید در 
عرضه مربوطه هم به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت های مختلف است. 
بر این اساس از ابتدای عرضه ربع سکه بهار آزادی در بورس کاال تاکنون تعداد 
۱۸۳ هزار و ۹۵۵ قطعه ربع سکه بهار آزادی به متقاضیان فروخته شده است.

مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس کاال، تمامی اشخاص حقیقی 
باالی ۱۸ سال دارای کد ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه 
ربع سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند. خریداران می توانند پنج روز 
کاری بعد از خرید سکه در بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و 
با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی معادل سکه های خریداری 

شده را تحویل بگیرند.
بانک مرکزی همچنین در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران تاکید کرد 
که مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاسبه شده 
است؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان 

اخذ نمی شود.
آزادی  بهار  ربع سکه  گواهی سپرده  است؛ مرحله سوم عرضه  گفتنی 
توسط بانک مرکزی به روش حراج چند قیمتی، از روز چهارشنبه )۱۹ بهمن 
ادامه  پایان روز معامالتی چهارشنبه )۲۶ بهمن ماه(  تا  ماه( آغاز شد و 

خواهد یافت.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در توری دو روزه عالوه 
بر مالقات با ۲۷ رئیس دولت اتحادیه اروپا در بروکسل به فرانسه، بریتانیا و آلمان 
سفر و با همتایان خود دیدار و گفت وگو کرد. این دومین سفر خارجی زلنسکی از 
زمان حمله روسیه به اوکراین بود. رئیس جمهوری اوکراین گرچه در سفر خود به 
سه کشور اروپائی عمدتاً بر گرفتن کمک های نظامی از این قدرت ها تکیه داشت، در 
سخنرانی خود در بروکسل بر دیپلماسی نیز تاکید کرد. زلنسکی در سخنرانی خود در 
برابر پارلمان اروپا گفت: ما همه از اروپا در برابر رژیمی که می خواهد آزادی اروپا را 

از بین ببرد محافظت می کنیم.
او تالش های اروپا برای حمایت از کیف، از جمله از طریق تحریم های روسیه، 
کمک های نظامی و قطع نیاز به انرژی روسیه را ستود، اما خواستار اقدامات بیشتر 

شد. 
وی گفت: گام های اساسی برداشته شده است اما راه طوالنی است. زلنسکی در 
بروسکل تاکید زیادی بر عضوییت کشورش در اتحادیه اروپا داشت . وی خطاب به 
نمایندگان پارلمان اروپا گفت که اوکراین به عنوان کشوری که در حال پیروزی در 
جنگ است، باید تبدیل به یک عضو اتحادیه اروپا شود. رئیس جمهوری اوکراین 
تاکید کرد که اتحادیه اروپا کامل نیست مگر اینکه کشورش یک بخش جدایی ناپذیر 
از این بلوک باشد. رهبر اوکراین مدتهاست که برای تسریع عضویت کی یف در 
اتحادیه اروپا به غرب فشار آورده اما اتحادیه اروپا این پیام ظریف را به او داده است 
که اوکراین به سرعت وارد بلوک نخواهد شد چرا که اعضای مشتاق معموالً بیش 

از یک دهه کار می کنند تا با استانداردهای حاکم اروپایی مطابقت داشته باشند.
با وارد شدن به دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین در حالیکه به نظر می رسد 

اراده و امید رهبران و مردم اوکراین برای پیروزی افزایش یافته، تردیدها درباره ادامه 
این جنگ و نتایج آن برای اقتصاد و امنیت اروپا نیز روند صعودی دارد. این تردیدها 
حتی ایاالت متحده را نیز در امان نگذاشته است. مطابق نظرسنجی مرکز تحقیقات 
پیو، میزان افرادی که معتقدند آمریکا بیش از حد به اوکراین کمک می کند از 
۷ درصد در مارس ۲۰۲۲ به ۲۶ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ رسیده است. به گزارش 
خبرآنالین، نظرسنجی دیگری توسط واشنگتن پست و ABC نشان می دهد که شمار 
کسانی که معتقدند آمریکا بسیار کمتر از آنچه باید به اوکراین کمک می کند از ۳۷ 
درصد در ماه آوریل به ۱۹ درصد در ماه فوریه کاهش یافته است. با گذشت زمان 
آشکارتر شده که هرچند ارتش اوکراین با کمک های بی وقفه غرب موفق به کاستن 
از سرعت پیشروی ارتش روسیه به میزان قابل توجهی شده اما احتمال کمی وجود 
دارد که حتی در صورت ادامه و تشدید این کمک های مالی و نظامی، اوکراین به 
طور کامل قادر به دفع تهدید روسیه یا بازپس گیری تمام سرزمین های از دست 

رفته باشد.
به فرض که چنین اتفاقی رخ دهد، برای روسیه که تاکنون خود را در جنگی برای 
بقا و دفاع از منافع حیاتی خود دیده، نمی تواند چنین شکست فاجعه باری قابل 
قبول باشد و این بالقوه می تواند به معنای پذیرش ریسک جنگ هسته ای و آغاز یک 

تهاجم اتمی هرچند محدود به خاک اوکراین باشد.
از نگاه دولت های غربی، این می تواند لحظه تعیین کننده نه تنها برای اوکراین 
بلکه برای صلح جهانی باشد. لحظه ای که اگر دولت های غربی قصد پاسخ هسته ای 
متقابل را داشته باشند خود را در معرض یک جنگ اتمی بی سابقه با روسیه قرار 
داده اند و اگر از پاسخ متوازن انصراف دهند، تمام بنای سیاست بازدارندگی همزمان 

با حیثیت ناتو در دفاع از شریک خود، به یکباره فروخواهد پاشید.
این واهمه، باید یکی از دالیل کلیدی در درک خویشتن داری قدرت های غربی 
در اجابت درخواست اوکراین برای تسلیحات بیشتر باشد. اگر زلنسکی این پیام 
را دریافت کند، یک گام به واقع بینی الزم برای شروع مذاکرات صلح و کاستن از 
انتظارات خود برای شکست مطلق و کامل روسیه نزدیکتر شده است و به نظر می 
رسد این امیدواری، مهمترین نیروی محرکه دولت های اروپایی در سفر اخیر رئیس 
جمهوری اوکراین به اروپا بود. ابزار آمادگی روسیه برای مذاکرات بدون پیش شرط با 
اوکراین، احتماالً در بروکسل و پایتخت های اروپایی فرصتی برای پایان دادن به جنگ 
بی پایانی شمرده می شود که اشباه محاسباتی زلنسکی برای پیروزی کامل، می تواند 
آن را بر باد دهد. ظاهراً دولت های اروپایی، قصد ندارند بخشی از خطای محاسباتی 

زلنسکی باشند و شاید آمریکا هم اینگونه می اندیشد.

چشم انداز مبهم یک مصوبه

شرح در صفحه  10

سامانه مولدسازی از اموال دولت رونمایی شد

در حالی که روز گذشته از سامانه مولدسازی رونمایی شد، کماکان حرف و حدیث درباره ی این مصوبه پر ابهام و 
عجیب ادامه دارد. امروز هم اظهارات حول این موضوع که مولدسازی دارایی های راکد دولت قانونی است یا خیر 
می چرخد؛ سخنگوی شورای نگهبان می گوید این مصوبه مبنای قانونی دارد اما در مقابل یک نماینده مجلس از 

کمیسیون کشاورزی بر این اعتقاد است مولدسازی غیرقانونی است و نیاز به قانونگذاری دارد.
در همین حال اما به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد با بیان اینکه عرضه اموال دولت امکان افزایش عرضه را فراهم 
خواهد کرد و این پیش بینی وجود دارد تا شاهد تعدیل قیمت در این حوزه باشیم، گفت: در حال حاضر برآورد 

جدیدی از ارزش دارایی های دولت وجود ندارد.

سه شنبه 25 بهمن 1401
23 رجب 1444 
14 فوریه 2023
سال هجدهم
شماره 5311
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  11

چرا ایران به کنفرانس 
 امنیتی مونیخ

دعوت نشد؟

سه محور مهم که نباید از منظر دستگاه دیپلماسی 
مغفول واقع شود

 صفحه  11

 گردش
 جو سیاسی در ترکیه

پس از زلزله

آیا زلزله پایه های قدرت اردوغان را
به لرزه درآورد؟

 صفحه  6

 دخمه هایی
 در

غبار

 روایتی از کارتن خواب ها
در دمای زیر صفر

وعده هایوعده های خوب رئیسی و سخنان خالف سخنگو خوب رئیسی و سخنان خالف سخنگو
 صفحه  2

منظور سخنگوی دولت از مقایسه معترضان با کودتاگران ترکیه چیست؟منظور سخنگوی دولت از مقایسه معترضان با کودتاگران ترکیه چیست؟


