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صفحه  5

 تداوم رکود در بازار خودرو
وضعیت آشفته خودرو همچنان ادامه دارد

صفحه 3

 تاثیر سفر با خودروهای شخصی
بر افزایش آلودگی هوا

استفاده از وسیله شخصی 5 برابر آلودگی بیشتر تولید می کند

چرا اقتصاد ایران از سوریه، عراق و افغانستان هم نابسامان تر است؟
دو اقتصاددان بررسی می کنند

برخی  حوزه  در  ما  که  می شوید  متوجه  کنید  بررسی  را  آمار ها  اگر 
متغیر های کالن اقتصادی شبیه تورم یا رشد نقدینگی از همه کشور های 
جنگ زده اطراف خودمان هم بدتر هستیم. سوریه حتی در مدت جنگی 
که در این کشور وجود دارد دچار شوک ارزی که در ایران وجود دارد نشده 
است. این نشان می دهد که کشور ما از نظر اقتصادی و سیاست گذاری بد 
اداره می شود. فرارو- ثبات سیاسی به توسعه اقتصادی منجر نمی شود؟ در 

عالم تئوری ثبات سیاسی برای توسعه کشور ها مثل اکسیژن برای تنفس 
است. اما برخی صاحب نظران و تحلیل گران اوضاع اقتصادی کشور را حتی 

از کشور هایی که درگیر بحران هستند نابه سامان تر می دانند. 
نمونه این موضوع یادداشتی از عباس عبدی است که این سوال را مطرح 

می کند کهچرا اقتصاد افغانستان باثبات تر از ایران است؟
نگاهی  ایران  اقتصادی  به مسائل  یادداشت خود می نویسد:  عبدی در 

بیندازیم. وضعیت تورم، نرخ ارز، ثبات سیاست ها، مقررات اقتصادی و... و 
آن را مقایسه کنیم با افغانستان که بعید می دانم تعداد کارشناسان اقتصادی 
آن به اندازه یک دانشگاه ایران نیز باشد. ولی چرا آنان می توانند اقتصاد 
باثبات تری داشته باشند و ما نه؟ همین ساده انگاری ما نسبت به نقش علم 
است که گمان می کنیم هر وزیری باید در حوزه وزارتی خود کارشناس باشد.

سرنوشت گره خورده اصالحات و روحانی
فعاالن اصالح طلب بررسی کردند
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تهدید ترامپ به وتوعربستان دور از چشم آمریکا چه می کند؟
سنای آمریکا به الیحه خاتمه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادبعد از اعالم عربستان برای تولید کاهش نفت
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وزیر کشور گفت: فرایند انتخاب شهردار تهران در 
مسیر قانونی و اصلی انجام گرفت و همه دستگاه های 
قانونی باید با قدرت از شهردار تهران حمایت کنند.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، پیروز 
حناجی شهردار تهران پیش از ظهر امروز با حضور در 
ساختمان وزارت کشور حکم انتصاب به عنوان شهردار 
تهران را از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دریافت 

کرد.
فضلی در مراسم اعطای حکم شهردار تهران با اشاره به 
فراز و فرودهایی که در روند صدور حکم شهردار تهران 
وجود داشت گفت: این فرایند در مهلت مقرر قانونی انجام 
شد اما گاهی کم طاقتی و کم صبری می شود و برخی از 
روی اشتیاق و برخی هم از روی ذوق مطالبی را بیان می 
کنند؛ واقعیت این است که این یک مسیر اداری است که 

باید طی می شد.
وزیر کشور گفت: البته در این مسیر تفاسیر و استنباط 
های مختلف وجود داشت که باید به اجماع می رسیدیم که 

شرایط و طی شدن زمان را می طلبید.
رحمانی فضلی گفت: همه معتقد هستیم فرایند انتخاب 
شهردار تهران در مسیر قانونی و اصلی انجام می گرفت 
چرا که همه دستگاه های قانونی با قدرت از شهردار تهران 

حمایت کنند.
وزیر کشور اظهار داشت: با حمایت و انتخاب اعضای 
شورای شهر تهران فرایند قانونی انتخاب شهردار تهران 
انجام شد و امیدوارم شهردار تهران در مسئولیت جدید 

هم موفق باشد.
شهردار  جایگاه  اهمیت  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
پایتخت گفت: تهران ام القرای اسالمی است، فضای شهر 
تهران هم از منظر محیط عمومی و مردمی و هم از منظر 
فعالیت های جاری آن در حال پویایی، بالندگی و رشد و 
پیش روندگی است، البته این مسیر باید در جهت تعالی 

قرار بگیرد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: تعالی بخشی باید هدف 
مشترک تمام سازمان ها و دستگاه در حوزه مختلف باشد 

و این هدف نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی با اشاره به نوع و سختی کار و فعالیت در برخی 
از دستگاه ها گفت: شهرداری برخالف تصور عده ای که 
فعالیت آن را فقط فنی می بینند، صرفا فنی نیست، شاید 
بخشی از فعالیت شهرداری فنی و کاربردی باشد اما بیشتر 

فعالیت شهرداری فرهنگی و اجتماعی است.
وزیر کشور تصریح کرد: شهرداری یک حوزه بین بخشی 
است، کشاورزی و صنعت یک بخش هستند اما شهرداری 
یک بخش نیست؛ موفقیت شهرداری در گرو کمک و 

هماهنگی همه بخش ها است.
وی ، خرد و کار جمعی را از اصول کار در وزارت کشور 
دانست و گفت: انتخابات را با همکاری 20 دستگاه انجام 
می دهیم، امنیت را با همکاری 18 دستگاه تامین می کنیم 
و کار در شورای اجتماعی را با هماهنگی 28 دستگاه انجام 
می دهیم همه این امور هماهنگی فقط از روش اقناع و با 

هماهنگی صبر و تعامل و همدلی پیش می رود .
رحمانی فضلی با اشاره به سوابق علمی و تجربه پیروز 
حناچی در مسئولیت مختلف گفت: امیدوارم با کمک همه 
اعضای شورای شهر تهران و حمایت دولت و وزارت کشور، 

شهردار تهران در مدیریت شهر تهران موفق باشند .
وی با بیان اینکه بر اساس ضرورت ها در مدت کوتاه این 
سومین شهردار است که در تهران جابه جا می شود، گفت: 
شهردار جدید تهران باید به عنوان محور هماهنگ کننده 
و تجمیع انرژی همه دستگاه ها برای حل مشکالت تهران 

نقش اساسی ایفا کند.
وزیر کشور با اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه شهری 
دولت  در  در کمیسیون کالنشهرها  این موضوع  گفت: 
تصویب شده است و باید پیگیری شود و اتفاق بیفتد البته 
برخی از کارشناسان نیز در نحوه اجرای آن نگرانی هایی 
دارند و در پیشنهادات ما هم بوده است که به صورت 
پایلوت انجام شود و پس از کسب موفقیت آن را به صورت 

کامل و گسترده انجام شود.
رحمانی فضلی وجود درآمدهای پایدار را دومین موضوع 
مهم دانست و گفت : الیحه آن در دولت بررسی و تکمیل 
شده است اما اگر شهردار تهران نظر به بازنگری داشته 

باشد و موارد الزم را مطرح کند البته قابل اعمال است.
وزیر کشور: کمیسیون کالنشهر بر اساس حمایت دولت 
از شهرداری تشکیل شد ولی شهرداری تهران  یازدهم 
چندان فعال برخورد نکرد زیرا هیچ الیحه ای به دولت 
ارسال نکرد و به این ترتیب همه لوایح را وزارت کشور تهیه 

و به دولت ارسال کرد.
رحمانی فضلی خطاب به شهردار تهران گفت : انتظار 
داریم با تشخیص نیازها و انجام مطالعات الزم در تهران، 

لوایح را به کمیسیون کالنشهرهای دولت ارسال کنید.
وزیر کشور با توجه به عالقه و انگیزه و تخصصی شهردار 

جدید تهران گفت: شهرداری و شورای شهر برای تصویب 
قوانین مورد نیاز از ظرفیت مجلس و دولت و وزارت کشور 
استفاده کند، هرچند که ظرفیت شورای عالی استان ها 
نیز باید استفاده شود. باید کارگروهی در شهرداری تشکیل 

شود تا لوایح الزم به دولت ارسال شود.
وی تاکید کرد: حل مسأله ترافیک تهران خواست و نیاز 
مردم است، مشکالت و معضالت ترافیک پایتخت جلوتر 
از تالش های صورت گرفته بوده است که امیدواریم با 

همکاری و یک کار فوق العاده این مشکل حل شود.
وزیر کشور گفت: آلودگی هوای تهران مشکل دیگر شهر 
تهران است که در حکم شهردار تهران نیز به اهمیت آن 

نیز اشاره کرده ام که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رحمانی فضلی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب 
اسالمی به حل مسائل و معضالت اجتماعی بیان کرد: 
یکی از اعضای مهم شورای اجتماعی کشور شهرداری ها 
نشینی  حاشیه  جمله  از  اجتماعی  موضوعات  هستند، 

ازمواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اعطای حکم  جلسه ضمن  پایان  در  فضلی  رحمانی 
شهردار تهران به پیروز حناچی گفت: این حکم برای همه 
ما تعهدزا است و تعهد داریم از شما حمایت کنیم تا اهداف 

و سیاست ها را محقق کنیم.
پیروز حناچی ٢٢ آبان با کسب ١١ رای اعضای پنجمین 
شورای اسالمی شهر تهران به عنوان چهاردهمین شهردار 

پایتخت پس از پیروزی انقالب اسالمی انتخاب شد.
روز گذشته وزیر کشور پس از دریافت پاسخ استعالم 
وزارت اطالعات، حکم انتصاب شهردار تهران را صادر کرد.
در مراسم امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر 
تهران، الهام فخاری عضو شورا و مهدی جمالی نژاد معاون 
وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نیز 

حضور داشتند.


