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گفتوگوی «ایران» با برخی از کسبه پالسکو دو سال پس از آتش سوزی

حناچی :هوای شهرمان خوب نیست!

پالسکو در نقطه صفر
الهه زارعی
خبرنگار

عکس :ابوالفضل نسائی /ایران

دومیــن ســالگرد شــهدای آتشنشــان
پالســکو روز گذشــته بــا حضــور شــهردار
تهــران ،امــام جمعــه موقــت تهــران،
خانوادههــای شــهدا و آتشنشــانان در
قطعــه  ۵۰بهشــت زهــرا(س) برگــزار
شــد .صبــح پنجشــنبه30دی ســال 95
آتشســوزی و ریزش ســاختمان پالسکو
بسیاری از خانوادهها را داغدار عزیزانشان
کرد و اموال و ســرمایه برخی از کســبه این
مرکــز تجــاری را ازبین بــرد  ،حادثهای که
در ســاعات اولیه انتشــ ار ،آن طــور به نظر
نمیرســید که ابعادی به این گســتردگی
داشــته باشــد و حتی تا همین لحظه هم
خانوادههایی که از طریق این ســاختمان
امــرار معــاش میکردنــد بــا مشــکالت
عدیــدهای دســت و پنجــه نــرم کننــد .در
ایــن حادثــه در کنــار شــهادت برخــی از
آتشنشــانان ،برخی از کسبه هم بهدلیل
ترســیم آینــده ســیاه کاری و مالــی دچــار
ســکته شــدند که عــدهای نیز در بهشــت
زهــرا آرمیدنــد .کســبه دیگــر هــم کــه در
عرصه تولیــد حرفی برای گفتن داشــتند
زیــر بــار فشــار مالــی بهکارهایــی از قبیــل
پیــک موتوری ،تاکســیهای اینترنتــی و...
روی آوردهانــد ،حتــی ایــن آتشســوزی
برخــی دیگر از کســبه را وادار به مهاجرت
از پایتخت کرده و بنیان چه خانوادههایی
که درپی این حادثه از هم پاشــیده اســت.
محمد تقی تراکمــه ،رئیس هیأت مدیره
قســمت  5طبقــه ســاختمان پالســکو در
این راســتا بــه «ایران» میگوید :قســمت
برج ساختمان پالسکو که  12طبقه داشت
به طــور کامل در آتشســوزی از بین رفته
اســت و به بخش دیگر که شامل  5طبقه
بــوده کوچکتریــن آســیبی وارد نشــده
اســت .وی میافزاید :مالــک درصدد بود
که این قســمت از ســاختمان بــه مرحله
مقاومســازی نرســد و قصد داشت بدون
رضایــت صاحبــان مغازههای ســرقفلی
از دادگاه دســتور تخریــب بگیــرد کــه
ســازمان نظام مهندســی تأیید کرد فوالد
و بتــن اســتفاده شــده در ایــن قســمت از
ساختمان کیفیتش از فوالد و بتن موجود
در بازار باالتر نباشــد پایینتر هم نیســت.
دانشــگاه امیر کبیر هم با تأییــد اظهارات
و آزمایشات نظام مهندسی مهر تأییدی
بــر مقاوم ســازی ایــن بخــش گذاشــت.
تراکمه ادامه میدهد :به دعوت استاندار
وقت چندین جلســه با حضور مشاور ما،
نماینــدگان ،شــهرداری و مالــکان برگــزار

ëëبیش از  50درصد کسبه پالسکو به شغلهای دیگر روی آوردند
ëëتعداد  10تا  15نفر کسبه زیر فشارهای وارده سکته کردند یا فوت شدهاند
ëëبا توجه به نوسانات نرخ ارز هزینه مقاوم سازی از جیب کسبه پرداخت میشود
شد که در همان جلسات توانستیم موفق
شــویم رأی مقاومســازی ســاختمان را
بگیریم .البتــه این مقاومســازی با هزینه
خودمــان صورت میگیرد و باید بابت هر
مغازه حدود  100میلیون تومان پرداخت
شــود ،البته اســتاندار وقت بر این باور بود
که بایــد نصف به عالوه یک نفر از کســبه
موافق مقاومســازی باشند که ما هم طی
برگزاری جلساتی توانستیم رضایت تمام
کســبه را جلــب کنیــم و در محضرخانــه
رضایتنامههای انجام این کار نوشته شد.
رئیــس هیــأت مدیــره قســمت  5طبقــه
ســاختمان اظهــار میکند :مقاومســازی
ایــن بخــش از ســاختمان پالســکو از برج
 7ســالجاری آغــاز شــده البتــه ایراداتــی
از ســوی نظــام مهندســی هــم بــه ایــن
قســمت وارد هســت از جمله اینکه چون
ساخت این ســاختمان به قبل از دهه 30
برمیگردد نســبت بــه زلزله تدابیــر الزم
اندیشــیده نشــده بنابراین بایــد این مورد
حتماً رعایت شــود .طبق تعهد پیمانکار
تقریباً تا آخر بهمن ماه عمده کار به اتمام
میرســد و وارد مرحلــه کار نــازک کاری،
تجهیــز سیســتم سرمایشــی و گرمایش و
آتشنشانی و ...میشویم .به احتمال زیاد
مرداد یا شــهریور ســال آتی این قســمت
از ســاختمان با لحاظ به روزرســانی تمام
وسایل و تجهیزات به مرحله بهرهبرداری

میرســد .وی دربــاره عملکــرد برخــی
نهادها در این حادثه میگوید :وعدههایی
کــه مســئوالن برخــی نهادهــا هــم داده
بودند محقق نشــد و همین امر کسبه را با
مشــکالت عدیدهای مواجه کــرد .تراکمه
درباره وضعیت زندگی کســبه میافزاید:
عــاوه بر بیــکار شــدن کارگران ایــن مرکز
تجــاری ،کســبه پالســکو هم با مشــکالت
زیادی دست و پنجه نرم میکنند ،برخی
از آنهــا مجبــور شــدهاند در پیکهــای
موتوری و تاکســیهای اینترنتی مشــغول
کار شــوند ،تعــداد  10تا  15نفر از کســبه یا
ســکته کردهانــد یــا زیــر فشــار وارده فوت
شــدهاند .در ایــن ســاختمان حداقــل50
خانــواده شــهید و  70تــا  80نفــر جانباز یا
خانواده جانبازان مشغول بهکار بودند که
آنها هم دچار مشکالت شدهاند.
ëëتنها  34نفر موفق به اخذ تســهیالت
وام شدند
علیرضــا تهرانی ،رئیس هیــأت مدیره
قســمت بــرج ســاختمان پالســکو نیــز در
توگــو بــا «ایــران» میگویــد :تقریبــاً در
گف 
ایــن دوســال تعیین تکلیف نشــده اســت،
مدیریــت شــهری و بنیــاد مســتضعفان با
برگزاری جلساتی به نتایج قطعی نرسیده
بودند تا اینکه شهریور امسال بنیاد تقاضای
احیــای قســمت جنوبی ســاختمان را کرد.
وی میافزایــد :شــهرداری بــا توجــه بــه

فعالیتهایی که ما انجام دادیم با برگزاری
جلساتی با بنیاد ،اســتاندار و شورای تأمین
اســتان باالخــره در اواســط شــهریورماه بــا
توجه به کمیسیون ماده  5اجازه ساخت را
داد و هزینه آن طبق مصوبه در استانداری
برعهده بنیاد مســتضعفان با شــرط اینکه
معمــاری ایــن ســاختمان بــه مســابقه
گذاشــته شود ،اســت ،یعنی معماری جزو
شروط کمیســیون ماده  5است و معماری
ســاختمان جدید به مســابقه گذاشــته شد
که بیســتم مــاه جــاری برنده این مســابقه
هم مشخص شــد و امروز طی برنامهای از
طرح برنده در بنیاد مستضعفان رونمایی
میشــود .تهرانی ادامه میدهــد :از االن به
بعد فاز اجرایی آغاز میشــود و طبق وعده
بنیــاد مســتضعفان شــهریور ســال  99این
قسمت از ساختمان به مرحله بهرهبرداری
میرســد .ایــن کــش و قوسها باعث شــد
بیــش از  50درصد از کســبه که تــوان ادامه
شــرایط ســخت را نداشــتند به شــغلهای
دیگــری روی بیاورنــد و تنهــا  20تــا 30
درصد در شــغل خودشان بمانند .بعضی
مســافرکش شــدهاند و برخــی دیگــر هــم
بهدلیــل بدهــکاری به اشــخاص و بانکها
مجبــور به مهاجــرت از تهران شــدهاند .در
ایــن حادثــه وعدههای دولتــی هم محقق
نشــد دولــت مصوبه خوبــی داشــت که در
صــورت اجــرا بخشــی از مشــکالت حــل

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتوگو با «ایران» اعالم کرد

برنامههای نیروهای مسلح برای افزایش نشاط اجتماعی سربازان
پرستو رفیعی

خبرنگار

دســت به دســت شــدن یک فیلــم کوتاه
در فضــای مجــازی و بهدنبــال آن تدبیــر
ســنجیده و بموقع ســردار موسی کمالی
رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســتاد کل
نیروهــای مســلح باعث شــد افــرادی که
همــواره بهدنبــال تفرقــه افکنــی چنیــن
مســائلی را دســتمایه قــرار میدهنــد
فرصت سوءاستفاده نیابند .اما این ماجرا
ابعاد دیگری هم داشت .موضوع نشاط
اجتماعی و اهمیت آن در میان نیروهای
مســلح یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی
است که شاید بسیاری از افراد جامعه به
آن توجه نداشــته باشــند .چراکه همواره
نیروهای مسلح با نظم و انضباطی مثال
نزدنی تعریف میشوند اما موضعگیری
سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی
ســتادکل نیروهــای مســلح حاکــی از این
نکته اســت که نشــاط اجتماعــی در بین
ســربازان نــه تنها نافــی نظــم و انضباط
نظامی نیســت بلکــه به افزایــش روحیه
جمعی ،انســجام و رعایت قوانین کمک
بیشتریمیکند.
وی در ایــن بــاره بــه «ایــران» گفــت:
معتقدم نشاط یکی از موضوعات مهمی
اســت که نه تنها در کیفیت ســپری کردن
دوران خدمت ســربازی توســط سربازان
تأثیر مثبتی دارد بلکه بر افزایش بازدهی
آنها نیز مؤثر است .موضوع مهم دیگری
کــه در ســایه نشــاط اجتماعــی محقــق
میشود افزایش روحیه مشارکتپذیری
سربازان خواهد بود.
او افــزود :از اینرو با هدف اســتفاده از
پیشــنهادها و ایدههــای صاحب نظران و
هنرمندان و فعاالن اجتماعی در افزایش
نشــاط اجتماعــی در بیــن ســربازان ایــن
موضوع را به بحث و بررســی گذاشــتیم.
در ایــن راســتا حتــی فرصتی بــرای همه

ســردار کمالی در ادامه به تصویب مجدد جریمه مشــموالن غایب اشــاره
کرد و گفــت :یکی از مهمترین اهداف تصویب این قانون ،کاهش تعداد ۲
میلیون و  ۱۰۰هزار نفر مشموالن غایبی بود که سن آنها باالتر از سن معمول
برای خدمت ســربازی اســت .اما متأسفانه آمارها نشــان میدهد در حال
حاضر تعداد مشــموالن غایب به  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار نفر رســیده اســت.
وی افزود :بر طبق این قانون ،مشموالنی که بیش از  ۸سال غیبت داشتند
میتوانســتند با پرداخت جریمه تعیین تکلیف شــوند .تعداد این دسته از
مشموالن ،ساالنه کمتر از هزار نفر بود اما متأسفانه در حال حاضر هر سال
چند هزار نفر برای استفاده از این طرح به تعداد غایبان از خدمت سربازی
ی شود تا جایی که این موضوع به کمبود سرباز منجر شده است.
اضافه م 
ســردار کمالی تأکید کــرد :در بازدیدی که از برخی از یگانهای رزم داشــتم
برخی از سربازان نسبت به تبعیض ناشی از این قانون گلهمند بودند و این
طــرح را مفید حال افراد متمول و قشــر مرفه جامعه عنــوان میکردند .در
حقیقت اجرای این طرح به کمبود نیرو و افزایش فشار به سربازان در حال
خدمت و از آن مهمتر تضعیف روحیه سربازان و احساس مورد ظلم قرار
گرفته شدن منجر شده است .رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای
مسلح در خاتمه با اشاره به مخالفت نیروهای مسلح با اجرای طرح جریمه
مشموالن غایب اظهار داشت :اجرای این قانون هیچ توجیه منطقی ندارد،
زیرا اجرای این طرح امکان ارائه تسهیالتی مانند کاهش خدمت گروهی از
مشموالن را تحت تأثیر قرار میدهد.
ســربازان فراهــم شــد تــا اگــر طــرح و
پیشــنهادی در خصوص افزایش نشــاط
اجتماعــی دارند ارســال کننــد .مقدمات
اجرای این پیشــنهادها ،پس از بررســی و
تأیید فراهم میشود.

وی تأکیــد کــرد :البته در حــال حاضر
با هــدف افزایــش نشــاط اجتماعــی ،در
زمینههــای فرهنگــی هنــری و ورزشــی
اقدامــات بســیاری انجــام میشــود که از
میان آنهــا میتوان بــه برگــزاری اردوها،

برنامههای کوه پیمایی و سفرهای زیارتی
اشارهکرد.برگزاریجشنوارههایمختلف
مانند جشنواره روز سرباز و جشنواره جوان
که با هدف تقدیر و تجلیل از فعالیتهای
اجتماعــی وفرهنگی و ورزشــی ســربازان
برگــزار میشــود ،نمونــه دیگــری از ایــن
اقدامات است.
ســردار کمالی در ادامه اظهار داشت:
محیــط نظامــی یک محیــط جــدی و بر
پایه سلســله مراتب نظامی اســت که در
آن انضبــاط حــرف اول را میزنــد ،اما در
عیــن ایــن وضعیــت ما تــاش میکنیم
برای بهینهسازی اوقات فراغت سربازان
و ارتقــای روحیــه و انگیزه آنهــا اقداماتی
انجــام دهیــم کــه در نهایت بــه افزایش
نشاط اجتماعی منجر شود.
ســردار کمالی گفت :موضوع دیگری
که در کنار نشاط اجتماعی مورد توجه قرار
گرفته شــده افزایش مشارکت اجتماعی
سربازان است .در این راستا ،طرح مهارت
آموزی در حال اجراســت که سال گذشته
حدود  100هزارنفر و در سالجاری حدود
 200هزار ســرباز تحت پوشش طرح قرار
گرفتنــد .در حقیقــت در طــرح مهــارت
آمــوزی تالش میشــود هر ســرباز پس از
اتمام دوره ســربازی به یک مهارت کامالً
مسلط شده و برای ورود به بازار کار آماده
شــود .البته همه تــاش ما این اســت که
طی چند سال آینده همه سربازان تحت
پوشش این طرح قرار گیرند.
رئیس اداره ســرمایه انسانی ستادکل
نیروهــای مســلح تأکیــد کرد :افــرادی که
پروژههایــی درخصوص مهــارت آموزی
ارائــه دهنــد از  2تــا  19مــاه کســر خدمت
خواهنــد گرفــت .البتــه گزارشها نشــان
داده 7500نفــر از ســربازان پروژههایی را
ارائه کرده و کسر خدمت هم گرفتهاند.
حتی ســربازانی کــه ایدههای کوچکی
هــم ارائــه میدهنــد طبــق آییــن نامــه
موجود ،مورد تشویق قرار میگیرند.

میشــد .قرار بود تسهیالتی پرداخت کنند
که تنها  5درصــد از افراد موفق به دریافت
تســهیالت  300میلیونــی بــا کارمــزد 18
درصد شــدهاند .طبق آماری که در جلســه
فرمانداری داده شــده  250نفر از کســبه که
متقاضی دریافت این تســهیالت بودند که
تنها  34نفر موفق به اخذ آن شــدهاند ،این
تنها کمک دولت به کسبه محسوب شد که
البته اینقدر شــرایط ســنگینی هــم دارد که
تنها کســبهای که شرایط دریافت آن اعم از
وثیقه سنگین ملکی ،اعتبار سنجی حساب،
نداشن چک برگشتی و ...را دارا بودند موفق
به دریافت این تسهیالت شدهاند.
وی اظهــار میکنــد :طبــق اعــام
ســازمان دارایی  100نفر از کســبه ممنوع
المعاملــه و ممنــوع الخروج هســتند که
طبــق قانــون ( )165مالیــات متمرکز اگر
شخصی دچار حادثه غیرمترقبهای شود
و محــل کســبش از بیــن بــرود از مالیات
معاف اســت ،ولی آنها میگویند اگر این
اتفاق افتــاد باید مراجعه کنند تا ممنوع
الخروجی برداشته شود که این روند برای
کسبه مشــکالتی را به وجود آورده است.
بنابراین من انگیزهای در مسئوالن برای
حمایت از کسبه نمیبینم و مشکالت ما
روز به روز بیشــتر میشود .برخی از کسبه
را بــه ســمت پاســاژ نــور واقــع در تقاطع
طالقانی و ولیعصر ســوق دادند اما آنها
هــم تــوان پرداخــت اجارههای ســنگین
آنجا را ندارند.
ëëهزینــه مقاومســازی از جیب کســبه
پرداخت میشود
منوچهر مشیری ،یکی از کسبه قدیمی
توگو بــا «ایران»
ســاختان پالســکو در گف 
میگوید :داســتان پالسکو طوالنی است و
ما حدود بیســت سال ســختی کشیدهایم
و ایــن دوســال دیگــر هیــچ! من از کســبه
قدیمی این ســاختمان هســتم ،مــا برای
حل مشــکلمان به هــر دری زدهایم همه
کاری انجام دادیم اما هنوز در نقطه صفر
هســتیم و هیچ کاری انجام نشــده است.
تنها شــخصی که بســیار در ایــن زمینه به

مــا کمک کرد یکی از مدیران بوده اســت.
وی میافزایــد :در نهایــت تمام تالشها،
باید از جیب خودمان برای مقاومســازی
مغازههــا هزینه کنیــم ،از هر واحــدی 60
میلیون تومــان گرفته شــده و آنهایی هم
که این هزینه را نداشتند قرار شده تا شب
عید خرد خرد پرداخت کنند حتی برخی
از کســبه مجبــور به گرفتــن پــول بهرهای
شــدهاند تا بتوانند مغازه هایشــان را سرپا
کننــد ،متأســفانه دارایی و حتــی بیمهها
هیچ کمکــی به ما نکردنــد در صورتی که
روزهای اول حادثه ما با انبوهی از کمکها
و همراهیهــا مواجه شــدیم که االن هیچ
کدامشــان محقق نشــده اســت بهعنوان
نمونه قرار بود از مالیات معاف شویم اما
این ســازمان بــا وجود اینکه کســبه در این
دوســال کار نکردهاند مالیــات میخواهد.
مشــیری ادامــه میدهــد :بــا برگــزاری
تجمعات و فشارهای وارده از سوی کسبه
توانســتیم به نقطهای برسیم که از جیب
خودمــان هزینه کنیم 15 .درصد از کســبه
در صنف خودشان فعال هستند ،سایرین
در پیکهــای موتــوری و تاکســیهای
اینترنتی مشــغول به کار شدهاند .امید به
بازگشــایی مغازهها کســبه را بسیار عقب
انداخــت چراکــه صاحبــان مغازههــای
واقع در  5طبقه بهدلیل سالم بودن فضا
امید داشــتند هرچه زودتر مغازه هایشان
بازشــود که نشــد! وی میگوید :حتی قرار
بــود بــه مــا وام بدهند امــا ایــن کار را هم
انجــام ندادند و میگویند پــول نداریم ،با
توجــه به نوســانات نــرخ دالر بایــد هزینه
مقاومســازی را هــم از جیــب خودمــان
پرداخت کنیم .جالب اســت بیــش از 20
نفر از کســبههای پالسکو سالیان سال بود
کــه در امر خیر بســیار فعــال بودند و حاال
یکــی از همان خیرین خــودش توان تهیه
جهیزیه دخترش را هم ندارد.
مشــیری میافزاید :پالســکو پوشــاک
ایرانــی عرضه میکــرد که بایــد از این امر
حمایت میشــد اما چه شد حاال پوشاک
خارجی جایگزین تولید ملی شده است.

پیروز حناچی ،شــهردار تهران در صفحه اینســتاگرام خود
نوشــت :باید بدانیم که حال شهرمان خوب نیست؛ هوای
اخبــــار
شــهرمان خوب نیســت و تنها با برگزاری ویژه برنامههای
روز یا هفته هوای پاک حالش خوب نخواهد شد .فردا «روز هوای پاک» است و
همین مناسبت باعث شده تا شهردار تهران در صفحه اینستاگرام خود اینگونه
بنویســد« :اما باید بدانیم که حال شهرمان خوب نیست؛ هوای شهرمان خوب
نیســت و تنها بــا برگزاری ویژه برنامههای روز یا هفتــه هوای پاک حالش خوب
نخواهد شــد؛ نیازی به دعوت برای حضور در این برنامههای نمادین نیســت.
همه شــهروندان باید به سهم خود در تحقق این مهم تالش کنند و این تالش
نباید به روز و هفته خاصی محدود شود؛ باید در تمام روزهای سال به هر نحو به
بهبود هوای شهرمان کمک کنیم؛ شهروندان به سهم خود و با استفاده از وسایل
حمل و نقل عمومی ،پیاده یا دوچرخه و هر امکانی که برایشــان میســر است و
بــا معاینه فنی خودروها ،تردد کمتر با خودروهای شــخصی و مســئوالن هم با
توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و ایجاد دسترسی آسانتر به ناوگان
حمل و نقل ریلی درون شهری و اتوبوسرانی .باید هر روز برایمان روز هوای پاک
باشد تا حال و هوای شهرمان خوب شود و آسمان آبی برایمان آرزو نباشد».

اعالم نرخ قبر در بهشت زهرا

رئیس ســازمان بهشــت زهرا در نشســت کمیته شــفافیت و شــهر هوشــمند
شورای شهر تهران نرخ قبور در بهشت زهرا را اعالم کرد و گفت که اطالعات
منتشر شده درباره قبرهای نجومی واقعیت ندارند .بهگزارش ایسنا ،سعید
خال در نشست کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران واگذاری
قبور در بهشــت زهرا را سیســتماتیک و بر اساس نرخ مصوب خواند و گفت:
اطالعــات مربوط بــه واگذاریهــای انجامگرفتــه و مالکیت قبور در ســامانه
عروجیان که متعلق به این سازمان است ،ثبت میگردد.
وی افزود :واگذاری قبور به متقاضیان در ســازمان بهشــت زهرا ،کامالً مطابق
با نرخ مصوب در شــورای شــهر تهران صورت میگیــرد و خرید و فروشهای
خــارج از تعرفههــای مصوب که بعضــاً اخبار آن در فضای رســانهای انتشــار
مییابد اتفاق نمیافتد .به گفته خال ،بنابر مصوبه شورای شهر ،نرخ واگذاری
قبــور تا پایان ســال  ۹۷در فاز یک بهشــت زهــرا حداکثر ۱۶میلیــون تومان ،در
فــاز  ۲بهشــت زهرا حداکثــر  ۹میلیون تومــان و در فاز  ۳بهشــت زهرا حداکثر
4/5میلیــون تومان تعیین شــده اســت که بهشــت زهرا به ایــن قیمت پایبند
است و حتی بیشتر این موارد با تخفیف  20درصدی به مراجعان واگذار شده
اســت و اطالعات منتشــر شــده درباره قبرهای نجومی واقعیت ندارند .خال
همچنین تأکید کرد :ســازمان بهشــت زهرا در فاز  ۳بهشت زهرا ،تا  ۷۰درصد
ظرفیــت قطعات ،طبقــه زیرین قبر را ب ه رایگان و طبقات فوقانی را ب ه قیمت
یکمیلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار میدهد .نشست کمیته شفافیت
و شــهر هوشــمند شــورای شــهر تهران با مســئوالن بهشــت زهرا ،با موضوع
بررســی وضعیت ســازمان بهشــت زهــرا در برقــراری شــفافیت اطالعاتی و
همچنیــن برنامههای این ســازمان درجهــت هوشمندســازی ارائه خدمات
به شــهروندان ،در محل ســازمان بهشــت زهرا برگزار شــد .در این جلسه بر
اســاس هماهنگی بین مسئوالن بهشــت زهرا و کمیته شفافیت توافق شد تا
کمیته شــفافیت نیز سامانه عروجیان و بانک اطالعات قبور سازمان بهشت
زهــرا را مورد بررســی قرار داده و صحت گزارش ارائهشــده توســط ســازمان
بهشت زهرا از عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار دهد.

