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«خباز» استاندار جدید خراسان شمالی شد
استاندار جدید خراسان شمالی معرفی
شــد .به گفته «قــوامــی» در جلسه هیئت
دولت« ،خباز» ،استاندار قبلی سمنان به
عنوان استاندار جدید خراسان شمالی
معرفی شد« .صالحی» رفت و «خباز» آمد.
ایــن در حالی اســت که از مــدت ها قبل،
خبر تغییر استاندار در محافل سیاسی
و فضای مجازی مطرح بود ولی از سوی
صالحی تکذیب می شد و حتی اعالم شد
تا سال  1400استاندار خراسان شمالی
است .این نوبت گویا این خبر بناست جامه
عمل بپوشد و صالحی کاخ استانداری را به
مستاجر جدیدش تحویل دهد .صالحی در
حالی سکانداری استان را به خباز تحویل
می دهد که نمایندگان استان در مجلس
به اتفاق با تغییر استاندار موافق بودند
و علت آن را خــواب سنگین پ ــروژه های
عمرانی ذکر می کردند .استانداران قبلی
هیچ کدام شرایط صالحی را نداشتند زیرا
حداقل از سوی برخی نمایندگان استان
حمایت می شدند و این طور نبود که اجماع
نمایندگان بر تغییر استاندار باشد .عالوه بر
این ،استانداران قبلی در کارنامه خود ،کم
یا زیاد ،پروژه های مهم عمرانی را داشتند
و می توانستند در پناه آن ها از خود دفاع
کنند و امروز هم از برخی پروژه های بزرگ

عمرانی به عنوان یادگار برخی استانداران
نــام بــرده مــی شــود .بــاالخــره هــر کــدام از
استانداران دارای شاخصه خاصی بودند و
به همان شاخصه معروف شده اند و به یادگار
از آن ها باقی مانده است .صالحی در دوران
تصدی خــود ،بیشتر مهمانان (دعــوت از
مسئوالنکشوری)رادراستانمیزبانیکرد
ولی حداقل خبری نشد که این مهمانان
چگونه مهمانی خــود را پس دادنــد ( چه
میزان اعتبار برای استان کسب شد)؟ البته
تغییرات مدیریتی در دوران صالحی خیلی
کم بود تا آن جا که حتی برخی فرمانداران
دوران «پرویزی» همچنان انجام وظیفه می
کنند ولی در این میان آمار پروژه های معطل
مانده یا تعطیل شده بیشتر از پروژه هایی
است که عملیات اجرایی آن ها شروع شده
است مگر این که اطالع رسانی نشده باشد.
حال و روز رسانه ها به خصوص آن هایی که
دیکته مردم را می نویسند به مراتب از سال
هــای قبل ضعیف تر شــده اســت و چندان
حال مساعدی ندارند .این در حالی است
که صالحی ادعــا دارد که خبرنگار بوده
است ولی برخی کارشناسان این ادعا را
قبول ندارند .دکتر «محمدرضا خباز» در
جلسه روز یک شنبه هیئت دولت به عنوان
استاندار جدید خراسان شمالی معرفی

و جایگزین «محمدرضا صالحی» شد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای
اسالمی عصر دیــروز با بیان این مطلب به
خبرنگار ما اظهار کــرد :وزارت کشور به
زودی زمان معارفه استاندار جدید را اعالم
می کند .وی گفت :از زحمات صالحی
تقدیر می کنیم« .محمدرضا خباز» متولد
 ۲۸تیر  ۱۳۳۳در کاشمر ،استاندار سابق
استان سمنان در دولت یازدهم بود که 14
دی ماه سال گذشته صندلی استانداری
را به «سید شهابالدین چاووشی» تحویل
داد« .خباز» همچنین معاون سابق امور
تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور
ایران بود که از ابتدای دولت تدبیر و امید
به عنوان معاون «مجید انصاری» در این
سمت انــجــام وظیفه م ـیکــرد .او تجربه
چــهــار دوره نمایندگی مجلس شــورای
اسالمی را در کارنامه خود دارد به گونه
ای که در دوره های چهارم ،پنجم ،ششم
و هشتم مجلس شورای اسالمی به عنوان
نماینده مــردم شهرستا نهای کاشمر،
خلیلآباد و بردسکن انتخاب شد .وی که
دارای دکترای علوم سیاسی است به جز
در مجلس ششم که در فراکسیون اکثریت
حضور داشت در دوره های چهارم ،پنجم
و هشتم مجلس شــورای اسالمی همواره
از فعا لترین نمایندگان اقلیت مجلس به
شمار می رفت.

علمای اهل سنت کردستان حمالت تروریستی مریوان را محکوم کردند
تسنیم-علمایبرجستهاهلسنتاستان
کردستان با تاکید بر حفظ و تقویت وحدت و
انسجام شیعه و سنی بیان کردند :هرگونه
حمالت تروریستی از دیــدگــاه اســام و
قرآن بهشدت "محکوم" است و ملت ایران

و نیروهای نظامی ،انتظامی و امنیتی با
"اتــحــاد و یکدلی" پاسخی سخت به این
اقــدامــات ُبــزدالنــه تروریستها خواهند
داد.براین اساس ماموستا فایق رستمی
نــمــایــنــده مـــردم کــردســتــان در مجلس

خبرگان ،ماموستا محمد امین راستی
امام جمعه موقت سنندج و ماموستا معروف
خالدی امام جمعه دیواندره تاکید کردند
که اقدامات جنایتکارانه استکبار جهانی
بیپاسخ نخواهد ماند.
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تحلیل یک اندیشکده بین المللی از تبعات تحریم نفت ایران
توسط آمریکا و سرپیچی چین:

تحریم نفتی ایران ،اقتصاد جهان را با بحران مواجه میکند
اندیشکده شورای آتالنتیک در تحلیلی ضمن
اشاره به اعالم بی اعتنایی چین به تحریم نفتی
ایران از سوی آمریکا تصریح کرد که در صورت
تحریم بانک مرکزی چین به خاطر بی توجهی
به تحریم ایــران از سوی آمریکا ،اقتصاد دنیا با
یک بحران مواجه خواهد شد.به گزارش فارس،
اندیشکدهشورایآتالنتیکطیگزارشیدرباره
تاثیر تحریمهای نفتی ایــران بر اقتصاد آمریکا
و اقتصاد جهان نوشت :انتظار م ـیرود ،روش
اعمال «حداکثر فشار» دولت ترامپ علیه ایران
برای نزدیک شدن هرچه سریعتر صادرات نفت
این کشور به صفر ،بازارها را تکان دهد و اعتبار
و اثربخشی تحریمهای آمریکا را ازبین ببرد.
اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایــران بر
بازارهایجهانینفت،قیمتاینکاالیاساسی،
مصرفکنندگانآمریکاییواقتصادآمریکاتاثیر
میگذارد .به عالوه متوجه شدیم ،درصورتیکه
بانکخلقچینباتحریمهایثانویهمواجهشود،
پکنچگونهآنراجبرانخواهدکرد.اینگزارش
با اشــاره به افزایش قیمت بنزین ناشی از رشد
قیمتنفتنوشت:تحلیلگرانمورگاناستنلی
برآوردکردهاند،مصرفکنندگانآمریکاییبرای
هر 10سنتافزایشقیمتبنزین،ساالنه10.6
میلیارددالرهزینهاضافهمیپردازند.اینگزارش
با اشاره به این که هر شرکتی که پس از  3نوامبر
به خرید نفت ایــران ادامــه دهــد ،با تحریمهای
آمریکا مواجه میشود ،نوشت :دولت چین قبال
اعالم کرده به واردات نفت از ایران ادامه خواهد
داد .بر اساس این اظهارات ،این موضوع مطرح
میشود که ممکن است بانک خلق چین هدف
تحریمهای ثانویه آمریکا قرار بگیرد زیرا تمام

مبادالتنفتیایرانازطریقبانکمرکزیایران
انجام میشود.این اندیشکده با تشریح واکنش
های احتمالی چین به این اقدام آمریکا این گونه
جمع بندی می کند که تحریمهای آمریکا علیه
بانکخلقچینمیتوانداقتصادجهانرابابحران
شدیدیمواجهکند.اگردولتآمریکاروش«فشار
حداکثری»علیهصادراتنفتایرانرادنبالکند،
باید تصمیم بگیرد که آیا تحریمهایی علیه بانک
خلقچیناعمالمیکندیاعقبمیکشدواعتبار
و تاثیرگذاری تحریمهای آمریکا در آینده را تحت
الشعاعقرارمیدهد.
▪مشکالتدیگرآمریکادرتحریمنفتایران؛
ازکرهجنوبیتاهند

در حالی که بــزرگ ترین مشتری نفتی ایران
(چین) به صراحت اعالم کرده که تحریم های
آمریکا را اجرا نمی کند ،مشتری دوم یعنی هند
دچار دوگانگی شدیدی شده است .در این باره
شرکتپاالیشگاهیمانگالورهندهماعالمکرد:
تحریمهای نفتی آمریکا و فشار این کشور به هند
برایکاهشوارداتنفتازایران،هندرابامشکل
تأمیننفتمواجهکردهاستومیتواندسوددهی
پاالیشگاههادراینکشورراپایینبیاورد.سومین
مشتری نفتی کشور یعنی کره جنوبی نیز مجدد
درخواست معافیت از تحریم داده است .وزیر
داراییواستراتژیکرهجنوبیدیروز(یکشنبه)
در حاشیه دیدار وزیران کشورهای گروه  20در
آرژانتینازآمریکادرخواستکردمعافیتهاییرا
برایکرهدرتحریمنفتیعلیهایراندرنظربگیرد.
کره ای ها پیش از این نیز هیئتی به این منظور به
آمریکافرستادهبودند.
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