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زاکانی دست خالی از شورا برگشت
نورا حســینی: بخش جامانده الیحه اصالح ساختار در شهرداری تهران که سال گذشته در روزهای پایانی اسفندماه بررسی و به تصویب رسید، روز گذشته باز 
هم در دستور کار صحن شورای شهر تهران قرار گرفت. در بند «د» این الیحه درخواست شده بود که به شهرداری تهران اجازه داده شود برای سازمان دهی، 
یکپارچه ســازی و پیشبرد امور مربوط به هوشمندسازی، فناوری های نوین، نوآوری و کسب وکارهای نوپا در مدیریت شهری با انجام تشریفات قانونی نسبت 
به تأسیس و جانمایی سازمان فناوری های نوین و نوآوری شهری زیر نظر مستقیم شهردار اقدام کند که در این زمینه شهرداری باید اساسنامه این سازمان را 

ظرف مدت یک ماه تهیه و به شورای شهر تهران ارائه کند.

چهارشنبه
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۶

سند کمپانی خودرو دانگ فنگ رنگ 
خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۶ به شماره موتور 

FA173B0033527 و شماره شاسی 
NAAE4CFZ3HX046137 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
" " 

برگ سبز ( شناسنامه خودرو)، برگ فروش کمپاني و بنچاق 
مالکیت خودرو  پراید  جی تی ایکس آی رنگ نقره ای آبی 

 متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره پالک ایران
  ۷۷ _ ۱۹۵ ل ۸۹  و شماره موتور ۱۷۷۱۲۲۸ و شماره شاسی 

S1412285282438 به نام  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ سفید روغنی  
 مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۱۱۹ ص ۸۴

 و شماره موتور ۲۰۱۷۷۰۳ و شماره شاسی 
S1412286348426 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  مزدا  ۳  رنگ خاکستری صدفی متالیک 
 مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۸۸ _ ۵۶۷ و ۳۶ 

  و شماره موتور LF11067912 و شماره شاسی
 NAGDHX8CC22C60386 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو دیگنیتی رنگ مشکی متالیک

  مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ - ۴۷۲ ل ۹۸ 
 و شماره موتور SFG15T*۲۱۷۶۶۹۲۰* و شماره بدنه

 NAGD1AA48M1001737 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مخالفان ایجاد چنین ســازمانی معتقد بودند شهردار تهران هشت معاونت و 
۲۲ منطقه دارد و با توجه به دیگر نهادهایی که زیر نظر شــهردار ۴۲ واحد به طور 

مستقیم زیر نظر شهردار است که در هیچ دستگاهی این گونه نیست.
به اعتقاد مخالفان ایجاد یک ســازمان جدید در شــهرداری با چابک ســازی و 

منطقی سازی مغایرت دارد.
ایــن بار علیرضا زاکانی خود به صحن شــورا آمد و در یک ســخنرانی طوالنی 
سعی کرد نظر اعضای شــورای شهر تهران را برای ایجاد این سازمان جدید تغییر 
دهد. او گفت که موانع قانونی را از سر راه برداشته و به مجوز سازمان امور اداری 
و استخدامی اشــاره کرد که درخصوص ایجاد این سازمان موافقت خود را اعالم 

کرده است.
شــهردار تهران گفت که فناوری به دو قســمت دیجیتال و غیر دیجیتال تقسیم 
می شــود؛ همه فناوری های دیجیتال در ســازمان فناوری فعلی دنبال می شود و 
فناوری غیردیجیتال در سازمان پیشنهاددهنده شهرداری دنبال خواهد شد؛ این دو 
سازمان قابل ترکیب با یکدیگر نیســتند. درخواست شهرداری این بود که سازمان 
فناوری از زیرمجموعه معاونت جدا شود. این اتفاق مسبوق به سابقه بود و زمانی 
 که آقــای قائمی با آقای قالیباف کار می کرد، اگر آقای قالیباف به عنوان شــهردار، 

پشت سر سازمان فناوری نبود، این سازمان امکان پیشبرد اهداف خود را نداشت.
به گفته زاکانی در معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با حمایت مقام 
معظم رهبری تغییر و تحوالت دانش بنیان را شــاهد بودیم؛ در حالی که قبل از آن 
طرح توســعه را داشــتیم؛ بنابراین نباید راه رفته غلط دیگــران را برویم و نیازمند 
مدیریت متمرکز هســتیم. یکی از راه های اصلی نجات شــهر تشــکیل ســازمان 

فناوری های نوین است.
اما مخالفــان نگاه دیگری داشــتند. ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انســانی 
شورای شهر تهران، در واکنش به سخنان شهردار گفت که اجازه دهید بحث های 
کارشناســی صورت بگیرد، شفاف شود شاید قانع شدیم و به یک جمع بندی جدید 

رسیدیم. حرف بنده و آقای زاکانی تقریبا یکی است؛ یعنی در هدف هیچ اختالفی 
با هم نداریم. در اینکه فعالیت های شــهرداری حتما باید دانش بنیان و هوشــمند 
شــود. تنها در یک نقطه کوچک با هم اختالف داریم و این اســت که ما می گوییم 
چرخ نباید دوباره اختراع شــود. اگر چرخی که قبال اختراع شــده، مشــکل دارد، 
ســرعت ندارد و کج شــده را باید به روز کرد و اشــکال آن را برطرف کرد نه اینکه 
دوباره آن را اختراع کرد.او ادامه داد: همه مثال ها و مصداق هایی که آقای زاکانی 
گفتند در گذشته با همکاری سازمان فاوا و همکاری کسانی که مستقیم درگیر این 
فرایندها بودند تا مراحل زیادی هوشــمند و دانش بنیان شــدند. امانی تأکید کرد: 
نمی شــود گفت «تو کار کن و دیگری برایت فکر کند» این عملی نیست. هر جا در 
شــهرداری در طراحی و اجرای سیســتم ها موفق نبودیم، ناشی از عدم همکاری 
اپراتورهای اجرائی با کارشناسان سازمان فاوا بوده؛ یعنی کارشناسان سازمان فاوا 
گفتند ما طراحی می کنیم و شــما اجرا کنید و کسانی که اجرا می کردند، می گفتند 
مجری هســتیم و باید خودمان طراحی کنیم؛ در حالی که نقطه درست این بود که 

هر دو در طراحی و اجرای سیستم با هم همکاری کنند.
این عضو شــورا اضافه کرد: در گفته های آقــای زاکانی تعریف جامع و مانعی 
از ســازمانی که گفتند تحت عنوان ســازمان فناوری های نوین شــهری ندیدم، اگر 
سازمان فاوا عقب ماندگی دارد آن را برطرف سازد و اگر ابزاری ندارد به ابزار جدید 
مجهزش کنند. آقای زاکانی می گوید فاوا نمی تواند، پس باید یک ســازمان فناوری 
نویــن ایجاد کنیم که او بتواند این کارها را بکند. توضیحاتی که امروز آقای زاکانی 
دادند، چیزی به اطالعات ما اضافه نکرد. حرف من این اســت که سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری یا فاوا می تواند همه آن چیزی را که آقای زاکانی 

به دنبالش است با برطرف کردن اشکاالت و گذاشتن یک مدیر مقتدر حل کند.
بــه گفته امانی معاونت علمی و فنی ریاســت جمهوری هم خودش هیچ کار 
اجرائی ندارد و یک ســازمان پشتیبان است و از شــرکت های دانش بنیان حمایت 
می کند و دست شــان را می گیرد و به آنها کمک مالی کرده و وام می دهد، خودش 

اعتراض به بخش نامه نخبگان شهردارى

یکــی از کانال های خبری شــهری دوشنبه شــب از ابالغ 
بخش نامه ضوابط «ساماندهی دستیاران مدیر» در شهرداری 
خبــر داده بود که نتایج آن حذف و طرد نخبگان جذب شــده 
در شــهرداری بود. براساس خبر منتشر شده این دستیاران که 
تعداد آنها ۲۵۶ نفر اعالم شده و اکثرا جوانان فارغ التحصیل 
بهترین دانشــگاه های کشور هستند، در دو سال اخیر بر اساس 
یک روال کامال قانونی، شــفاف و بر اســاس رقابت در آزمون 
علمی و مصاحبه های تخصصی به شهرداری جذب شده اند.
در ایــن بخش نامه با مطرح کردن مواردی مانند شــرایط 
احراز، طبقه بندی مشــاغل، تعیین محل خدمــت و... زمینه 
برای خداحافظی این نخبگان از شــهرداری ایجاد شده است. 
دو عضو شورای شهر تهران روز گذشته نسبت به این موضوع 

واکنش نشان دادند.
جعفر شــربیانی در این زمینه در صحن شــورا گفت که: 

طرح به کارگیری دستیاران در سال ۱۳۹۹ با هدف به کارگیری 
شایسته ساالری با یک فرایند شفاف از طریق سازمان سنجش 

کشور انجام شده است.
او ادامه داد: پذیرش داوطلبان در سه بار فراخوان و آگهی 
در روزنامه همشــهری در شــهریور همان ســال و با شرکت 
ســه هزارو ۵۰۰ نفر با اعتماد به شهرداری تهران شرکت کرده 
و در ســه مرحله آزمــون کتبی و مصاحبــه ارزیابی ۲۵۰ نفر 
جذب شدند. پذیرفته شدگان نهایی با احراز مدارک تحصیلی 
در گروه های شــغلی قــراردادی تابع قانون کار مشــغول به 
کار شــدند. این منتخبان با انگیــزه در مجموعه های مختلف 
شــهرداری اســتقرار یافته و ارزشــیابی های اخیــر حاکی از 

رضایت مندی مدیران از عملکرد آنها بوده است.
عضو هیئت رئیسه شــورای شهر تهران گفت: در شرایطی 
که مدیران عالی کشــور از بازگشــت نخبگان به داخل کشور 

صحبت می کنند، این اقدام معاونت توسعه منابع انسانی در 
تنزل جایگاه شغلی نخبگان در سال جدید جای تأمل دارد.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شــورای اســالمی شهر 
تهران، ضمــن تأکید بر تخصص، توانایــی و دانش این افراد 
گفت: طبق این بخش نامه نیروهایی که در شهرداری مناطق 
مشغول به فعالیت هستند، ملزم به انتقال به نواحی هستند 
که این یک تقلیل و تضعیف برای این افراد اســت؛ یعنی باید 
نخبه تریــن نیروها را به نواحی بفرســتیم و کار در نواحی که 
به  نوبه خود ارزشــمند است؛ اما متناسب با نوع توانایی ها و 

مهارت های علمی این افراد نیست.
مظفــر ادامــه داد: در بخــش دیگری از ایــن بخش نامه 
نیروهای فعال در شــرکت ها و ســازمان ها نیز باید مجدد با 
توجه به مدرک تحصیلی و ســابقه، گروه آنها تعیین شــود. 
طبیعتا سابقه همه این افراد کم است و اگر بخواهیم با توجه 

به سابقه کاری و قواعد بوروکراتیک اداری جانمایی کنیم، در 
حق این ظرفیت ممتاز و نخبه ظلم خواهد شد.

لطف اهللا فروزنده، معاون شــهردار تهران هم در پاســخ 
به انتقادها گفت که زمانی که این افراد به کار گرفته شــدند، 
پست ســه، شانزده به آنها داده شــد که اعتراضات زیادی را 
در بدنه به دنبال داشــت. کارشناســانی در شهرداری سال ها 
زحمت کشــیده بودند و باید افراد بر اســاس سلسله مراتب 
مانند برخی دســتگاه ها و بر اساس انجام کارهای کارشناسی 

ارتقا داشته باشند.
او ادامــه داد: کســی که از دانشــگاه بــدون کار اجرائی 
وارد شــده باشــد، تنها با ظرفیت مطالعاتی خود نمی تواند 
کار چندانــی را انجام دهد و بایــد کار اجرائی نیز انجام داده 
باشــد. ما در راســتای جابه جایی دســتیاران و انتقال آنها به 
نواحــی و مناطق ســعی کردیــم تبعیض را بین دســتیاران 

قدیمــی کــه چندین ســال ســابقه فعالیت عضو شــورای 
اســالمی شــهر تهران پیشــنهاد داد تا درباره ظرفیت علمی 
و تجربــی استخدام شــدگان در جریــان جــذب نیروی های 
دســتیاران مدیــران شــهرداری در دوره گذشــته تک به تک 

بررسی شود.
ناصــر امانی هم در دفاع از ســخنان فروزنــده گفت که 
دوســتان گفتند نحوه جذب در دوره گذشته یک فرایند کامال 
علمــی و منطقی بــوده؛ ولی این اقــدام دو بازتاب منفی در 
بدنه شــهرداری داشــت؛ یکی اینکه از این افراد مستقیم در 
پســت های باال اســتفاده کردند و دوم عنوانی به آنها دادند 
که اصال در ســاختار شــهرداری مصوب نبــود؛ یعنی عنوان 
دســتیار مدیران؛ از شهردار ناحیه تا معاون شهردار تهران. به 
اعتقاد این عضو شــورا این دستیاران آورده ای برای شهرداری 

نداشتند.

جلسه مهم در  پردیسان  و  دستور  توقف
از ابتدای هفته فعاالن محیط زیستی در تالش بودند با تجمع در برابر ساختمان 
ســازمان حفاظت محیط زیســت توجه  بیشــتری به ماجرای پتروشیمی میانکاله 
جلب کنند. نتیجه این تجمع ها به جلســه مهم روز دوشــنبه ختم شد، جلسه ای 
که در آن کارشناســان، فعاالن محیط  زیســت و دی نفعان محلی حضور داشتند. 
نهایتا حوالی ظهر بود که خبر رســید ســازمان حفاظت از محیط زیســت دستور 
رســمی توقف ساخت وســاز را ابالغ کرده اســت. مســعود عالیخانی، سرپرست 
معاونت محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت در نامه ای به 
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی امیرآباد مازنــدران، با اعالم توقــف اجرای پروژه 

پتروشــیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی 
و تأیید ســازمان حفاظت محیط زیست دانســت. در این نامه همچنین تأکید شده 
بود با به کارگیری مشــاوران محیط زیســتی رتبه یک از ســازمان برنامه و بودجه و 
نظارت یکی از دانشــگاه های ذی صالح منطقه، انجام مطالعات تکمیلی شــامل 
ارزیابــی توان اکولوژی جهت بارگذاری واحدهای پتروشــیمی و آب شــیرین کن و 
پروژه های پی آیند، بررســی اثرات تجمعی آب شــیرین کن بر مناطق تحت مدیریت 
سازمان و اکوسیستم دریا، بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی های آالینده های 
گازی و پســاب صنعتی حاصل از فرایند براســاس اسناد فنی طرح (ارزیابی اثرات 
زیست محیطی) و ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب انجام شود.

تأیید  قوه قضائیه  بر   ایراد  واگذاری
صبح روز گذشــته ســخنگوی قوه قضائیه هم در بخش هایی از اولین نشست 
خبری در ســال جدید به مسئله میانکاله اشــاره کرد. خدائیان در پاسخ به سؤالی 
درباره پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: «در فضای مجازی 
برخــی این طور مطرح کردند که دیوان عدالت اداری رأی داده اســت که این طور 
نیست. شــیوه نامه ای چندین ســال پیش صادر می شــود مبنی بر اینکه چنانچه 
ســازمان جنگل ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنان چه مرتع دار رضایت 
نداشــته باشد، حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود.از این شیوه نامه 
به دیوان عدالت شــکایت شده بود و این دیوان اعالم کرده بود که تا زمان قرارداد، 

پروژه ساخت پاالیشگاه متوقف شد ولی هنوز تکلیف ۹۰ هکتار اراضی حسین آباد معلوم نیست
در انتظار ابطال واگذاری

ســامان موحدی راد: آری به اتفــاق جهان می توان گرفت! این روزها فعاالن محیط زیســتی، دوســت دارن طبیعت 
مازندران، دامداران و مردم بومی و محلی بهشــهر و حومه و هزاران دوست دار محیط زیست که در چند هفته کارزاری 
را علیه ساخت پتروشیمی در میانکاله به راه انداخته بودند، معنی این مصرع را به خوبی می فهمند. سرانجام یک کارزار 
نزدیک به یک ماهه به موفقیت نزدیک شــد و در مهم ترین دســتاوردش دستور توقف ساخت پتروشیمی صادر شد. از 
ابتدای هفته خبرهایی مبنی بر دســتور رئیس جمهور درباره توقف عملیات اجرائی پتروشیمی در مرتع حسین آباد تاالب 
میانکاله به گوش می رسید؛ اما هم زمان با انتشار این خبر پیمانکار ساخت پتروشیمی با سرعت بیشتری عملیات اجرائی 
را پیش  می برد. منابع محلی می گفتند آنها تا زمان ابالغ رسمی دستور قصد دارند با سرعت کار را پیش ببرند تا سهم مورد 
نظرشان را از سرمایه گذار بابت اقدامات اجرائی دریافت کنند. مسئله ای که تنها حاصلش تخریب مرتع زیبای حسین آباد 

بود؛ اما نهایتا روز دوشنبه (۲۲ فروردین) بود که خبر رسید اجرای پروژه میانکاله متوقف شده است.

مرتــع قابلیت واگذاری ندارد. علت اســتناد به این رأی این اســت که مراتعی که 
برای پتروشــیمی اختصاص یافته، این است که روســتاییان آن منطقه دارای حق 
و حقوقی در این رابطه اســت. تاکنون هم شکایتی در این رابطه در دیوان عدالت 
طرح نشده است». محمد داسمه، وکیل دادگستری که از دنبال کنندگان این پرونده 
اســت درخصوص اظهارات ســخنگوی قوه  قضائیه می گوید: «سخنگوی محترم 
قــوه قضائیه وجود رأی هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری را درخصوص ابطال 
تبصره یک ماده یک و ماده ســه شیوه نامه ســازمان جنگل ها درخصوص حقوق 
مرتــع داران یعنی دارنــدگان حقوق انتفاعی تأیید کرد همان مســتندی که در این 
روزها بارها به استناد آن اعالم کردم تخصیص و واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی ملی 
به پتروشــیمی میانکاله باطل و غیرقانونی بوده». به این ترتیب مخالفان ســاخت 
پتروشــیمی یک گام دیگر تا دریافت حکم ابطال واگذاری مرتع به شرکت سازنده 
پتروشیمی پیش رفتند. اما تا زمانی که این حکم صادر نشود بیم های فراوانی برای 

بازگشت وجود دارد.
مسیر اشتباه توسعه

ســاخت پتروشــیمی در میانکاله البته موافقــان فراوانی هم دارد. بیشــترین 
مدافعــان این گونه طرح ها نمایندگان مجلس هســتند که در وعده های انتخاباتی 
خود ایجاد اشتغال را به مردم وعده داده اند و حاال آسان ترین کاری که به نظرشان 
می رسد ســاخت پتروشیمی در میانکاله است. مشــابه همین اتفاق سال ها پیش 
در حــوزه آبریز دریاچــه ارومیه رخ داده بود و اســتقرار کارخانه هــای تولید قند 
موجب افزایش ســطح زیر کشت چغندر قند شــد. گونه آب بری که بخش زیادی 
از حقابه محیط زیســتی دریاچــه ارومیه را بلعید و در چند ســالی در کنار عوامل 
دیگری منجر به خشکی دریاچه ارومیه شد. حاال داستان مشابهی در مازندران در 
جریان اســت. منتقدان می گویند که مخالف توســعه صنعتی در مازندران نیستند 
ولی توســعه باید همگام با همه اجــزا و عوامل موجود در منطقه باشــد وگرنه 
ماننــد آنچه برای دریاچه ارومیه رخ داد می تواند در بلندمدت به یک بحران مهم 
منطقه ای تبدیل شــود. با این حال نمایندگان مردم مازندران در مجلس همچنان 
بر ساخت پتروشــیمی اصرار دارند. غالمرضا شــریعتی، نماینده مردم بهشهر که 
پتروشــیمی در حوزه انتخابی او در حال ســاخت اســت، روز گذشته در مجلس 
در اخطاری با اســتناد به اصل ۸۴ قانون اساســی گفت: «بنده در راســتای ایفای 
وظایــف نمایندگــی خود متعاقب اصول ۴۷ و ۸۴ قانون اساســی در ســال ۱۴۰۰ 
که مزین به شــعار مانع زدایی از تولید بود، به اتفاق مجمع نمایندگان اســتان در 
راســتای تحقق مصوبه هیئت وزیــران ۹۹ در جهت احداث پتروشــیمی امیرآباد 
مازندران اقداماتی برای تســهیل و تسریع اجرای پروژه مربوطه به انجام رساندیم. 
متأســفانه با وجود تالش های دلســوزانه برای ایجاد فرصت اقتصادی مناسب و 
رفع معضل بــی کاری جوانان منطقه و حمایت از تولیدکننده، سوءبرداشــت ها و 
تهمت هایی در برنامه ای که از ســیمای جمهوری اســالمی در تاریخ ۲۲ فروردین 
۱۴۰۱ پخش شــد، متوجه این جانب شد که هیچ مدرک و مستنداتی در قبال ادعای 
مجری برنامه به مخاطبان ارائه نشــد. بر این اساس، ســؤالی مطرح می شود که 
با توجه به وجود قانون اساســی که نمایندگان باید نســبت به مســائل داخلی و 
خارجی کشــور اظهارنظر کننــد یا اعمال نظــارت کنند، با مواجه شــدن با چنین 
فضای مســمومی که از سوی رســانه ملی در ذهن ملت شــریف و انقالبی ایران 
ایجاد می شــود، پس نقش نمایندگان حاضر در مجلس در جهت حل مشــکالت 
مردم در توســعه و پیشــرفت حوزه انتخابیه و تحقق منویات مقام معظم رهبری

 برای ایجاد اشتغال چیست؟».

هیچ طرحی را اجرا نمی کند. برای کمک مالی به این حوزه اصال نیاز به ســازمان 
جدید نداریم. کمک مالی در شــهرداری یک تعریف مشــخص دارد و راهکارهای 
قانونی آن هم معلوم شده اســت. در اهداف همه را قبول داریم و این کارها باید 
صورت بگیرد و هیچ تردیدی در آن نیســت؛ اما می گوییم بــرای این کارها همین 

سازمان فاوا و معاونت های تخصصی شهرداری تهران کفایت می کند.
علی اصغر قائمی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران که زمانی مسئولیت 
سازمان فاوا در شهرداری را بر عهده داشت هم در این زمینه گفت:  اگر قرار است 
ســازمان پیشنهادی تشــکیل شود سؤال من این اســت که این سازمان مطالعاتی 
است یا اجرائی. اگر مطالعاتی است که ما سازمان مطالعات را داریم و مشکل در 
این ســازمان این است که مطالعات کتابخانه ای انجام می دهد و باید مکلف شود 

که مطالعات اجرائی و میدانی انجام دهد.
عضو شــورای اسالمی شــهر تهران ادامه داد: اگر قرار اســت سازمان اجرائی 
باشد، آغاز تزاحم بین این ســازمان و نهاد موجود فعلی در این بخش است و اگر 

قرار است ترکیبی باشد که این تزاحم بیشتر خواهد بود.

در نهایت اعضای حاضر در شــورای شــهر از سخنان شــهردار قانع نشدند و 
به نظر می رســید این بخش از الیحه رأی نیاورد که از ســوی ســروری اعالم شد 
تصمیم گیری در این زمینه در جلســه بعدی شــورای شــهر انجام می شود. او به 
بررســی بیشــتر این طرح در جلســه هم اندیشی اعضا با شهردار اشــاره کرد. این 
جلســات بدون حضور رسانه ها برگزار می شود و معموال اطالعات بیشتر، شفاف تر 

و دقیق تری ردوبدل می شود.
به نظر می رســد در فرصت داده شده شهرداری بتواند اعضای بیشتری را برای 

ایجاد این سازمان جدید قانع کند.
در حاشــیه این جلسه بارها شنیده شد که داماد شــهردار که به گفته شهردار 
یکــی از نخبگان حوزه هوشمندســازی اســت، همچنان به طور غیررســمی در 
دفتر شــهردار در این حوزه فعالیت می کند و ایجاد این ســازمان هم ایده اوســت 
که شــهردار در حاشیه صحن شورای شــهر به این شایعات پاسخ داد و گفت: این 
صحبت ها دروغ اســت و متأسفانه حیا هم نمی کنند و اســناد آن را نیز فتوشاپی

 منتشر می کنند.
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