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بالتکلیفی کلیات اشعار حمید سبزواری میان وعدهها
در ایام دومین س��الگرد درگذش��ت
یا د مـــ�ا ن
حمید س��بزواری پدر ش��عر انقالب،
فرزند این شاعر از وعدههای برزمین مانده برای انتشار آثار
برجای مانده از این ش��اعر گلهمند است و به طور تلویحی
از منتش��ر نش��دن بخش قابل توجه��ی از باقیماندههای
سرودههای این شاعر انقالب اسالمی سخن میگوید.
محس��ن ممتحنی در این زمینه گف��ت :در ماههای
پایانی حیات پدر رئیس وقت سازمان بسیج مستضعفین
به دی��دار پدر آم��د و و خیلی جدی عنوان داش��ت که
کلیات اش��عار پدر را منتش��ر میکند و وعده داد در روز
شعر و ادب آن سال از آن کتابها رونمایی به عمل خواهد
آمد .در همین زمنیه ما نیز چند نفر از شاعران دست به
کار گردآوری و آماده ساختن کلیات اشعار ایشان کردند
و خ��ود من نیز با هزینه ش��خصی خ��ودم اقدام به تایپ
و آمادهس��ازی آن ک��ردم .اما در نهایت از انتش��ار کتاب
خبری نشد.
وی ادامه داد :یکی از دوس��تان ش��اعر به واسطهای
پس از آماده ش��دن کتاب برای وی پیغام فرستاد که به
وع��ده خود عمل کن اما پاس��خ گرفته بود که بودجهای
برای اینکار نداریم!

ممتحنی در ادامه با اشاره به اینکه دو نیم سال است
که کلیات اش��عار حمید سبزواری در انتظار انتشار به سر
میبرد ،ادامه داد :آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی به بنده پیغام دادند که به دیدارش��ان بروم و در
این دیدار عنوان کردند که مجوز تاسیس موسسه فرهنگی
حفظ و نش��ر آثار حمید س��بزواری را ص��ادر میکنند و
همچنی��ن عنوان کردن��د که بودجهای برای انتش��ار این
کت��اب تخصیص میدهند .ما موسس��ه را ایجاد کردیم و
براساس برآورد آقای صالحی مبلغ  ۴۷میلیون تومان نیز
برای انتشار این کتاب برآورد شد اما بنده به ایشان پیغام
دادم که وضعیت فعلی بودجهای کش��ور راضی نیستم از
بودجه وزارت ارشاد برای انتشار این کتاب هزینه کنند.
فرزند حمید سبزواری در ادامه با اشاره به پیشنهاد
موسسه نشر عروج برای انتشار این مجموعه گفت :بیش
از  ۵۰۰قطعه ش��عر و یادداشت منتشر نشده از پدر باقی
مان��ده اس��ت که ترجیحمان این اس��ت در موسس��های
ب��ا بودجه خودمان و یا توس��ط موسس��های انتش��اراتی
خصوصی در دس��ت چاپ قرار بگیرد .تعداد آثار منتشر
نش��ده از مرحوم پدرم واقعا زیاد اس��ت و الزم است که
عدهای متولی تنطیم و آمادهسازی آن بشوند .مهر

تولید  5هزار تن کاغذ روزنامه
در بالتکلیفی نبود مواد اولیه
در حال��ی ک��ه
درحـــاشيه
وزارت فرهن��گ و
ارشاد اس�لامی از سفارش  ۵هزار تنی
خ��ود ب��رای تولی��د کاغ��ذ روزنامه به
کارخانه چوب و کاغ��ذ مازندران خبر
میدهد ،خط تولی��د این نوع کاغذ در
کارخان��ه به دلیل نبود م��واد اولیه راه
نیفتاده است.
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
ب��رای تأمین کاغذ مورد نیاز مطبوعات
و رس��انهها از رئیسجمهوری خواسته
اس��ت تا بانک ملی را مجاب کند ،خط
تولی��د کاغ��ذ روزنام��ه کارخانه چوب
و کاغ��ذ مازندران را که یکس��ال پیش
تاکنون متوقف ش��ده است ،راهاندازی
کرده و در مرحله نخس��ت  5هزار تن
کاغذ روزنامه تولید کند.
ای��ن اتف��اق در نوع خ��ود اتفاقی
قاب��ل توجه اس��ت ،چراکه ب��ه تولید
داخلی کاغذ و صنع��ت کاغذ در ایران
کم��ک خواه��د ک��رد ،ام��ا زمانی که
پیگی��ر این اتف��اق در کارخانه چوب و
کاغذ مازندارن میشویم ،میبینیم که
به این آس��انیها تولید این سفارشات
امکانپذیر نیس��ت و هن��وز خبری از
راهان��دازی خ��ط تولید نیس��ت ،چون
اساس��اً کارخانه مواد اولیه این تولید را
در اختیار ندارد .اما چرا؟
ش��اید بد نباش��د برای رسیدن به
این چرایی ،به این بپردازیم که اساس��اً
چرا در کارخانه چوب و کاغذ مازندران
تولید کاغذ روزنامه از یکس��ال پیش
تاکنون متوقف شده است؟
مهرماه سال گذشته بود که سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کش��ور در
ابالغیهای از توقف قراردادهای بهرهبرداری
صنعتی و تجاری در جنگلهای ش��مال
طی س��الجاری خبر داد .تصمیمی که
به گفته رئیس این سازمان یک تصمیم
مهم و اساسی در راستای پایداری جنگل
است و براس��اس قانون پنج ساله ششم
توسعه انجام میشود.
 220ه��زار هکت��ار زراعت چوب
در سطح کش��ور وجود دارد که ساالنه
 4,5میلی��ون مترمکعب چ��وب از این
محل اس��تحصال و در صنایع مختلف
به مصرف میرس��د .از مجموع ش��ش

میلی��ون مترمکع��ب چ��وب مصرفی
س��الیانه در کش��ور  4.5میلی��ون
مترمکع��ب از بخ��ش زراع��ت چوب،
 500ه��زار مترمکعب از محل ضایعات
باغی 500 ،هزار مترمکعب از جنگلها
و  500ه��زار مترمکعب دیگر بصورت
واردات تامین میش��ود ک��ه با ابالغیه
توقف بهرهبرداری از جنگلهای شمال
حج��م قابل توجه��ی از چوب مصرفی
نیازمند واردات خواهد شد.
یک��ی از زمینههای مصرفی چوب
زراعتی جنگلهای شمال کاغذ است،
کاغذ بهعنوان ی��ک کاالی فرهنگی و
بهعنوان نماد توسعهیافتگی به خودی
خ��ود دارای اهمی��ت فراوانی اس��ت.
کارخان��ه کاغ��ذ مازن��دران حفاظ��ت
از  150ه��زار هکت��ار از جنگله��ای
مازندران را بهعهده دارد ،که برای تهیه
مواد اولیه کاغذ درختهای سالخورده
و فرت��وت قط��ع ش��ده و بهج��ای هر
درخت ،پنج تا هفت نهال جدید کاشته
میشد .این کارخانه ساالنه  400هزار
تن از جنگلهای شمال برداشت چوب
ال در
میک��رد که با ای��ن ابالغی��ه عم ً
تأمین چوب مصرفی خود با مشکالتی
مواجه شد ،در نتیجه خط تولید کاغذ
چاپ و تحریر و روزنامه متوقف شد.

پ��س ،کارخان��ه چ��وب و کاغ��ذ
مازن��دران ب��رای تولید کاغ��ذ چاپ و
تحریر و یا کاغذ روزنامه با مشکل جدی
نداش��تن مواد اولیه روبروست ،واردات
چوب از کش��ورهایی چون روس��یه و...
نیز مستلزم طی کردن بروکراسیهای
اداری موج��ود در س��اختارهای وزارت
جهاد و کشاورزی است ،سازمان حفط
نباتات نیز قوانین سختگیرانهای برای
واردات چ��وب به کش��ور دارد که هم
ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی هزینهبر
است و هم زمانبر.
ابوالفضل روغنیگلپایگانی در این
باره میگوید :س��ازمان حفظ نباتات در
زمینه واردات چوب سختگیریهایی
انج��ام میدهد ،ب��ه هر ح��ال ممکن
است بیماری و باکتری از طریق چوب
به کش��ور وارد ش��ود ،همه ج��ای دنیا
این دغدغ��ه وجود دارد ،اما ما بس��یار
سختگیرانه کنترل میکنیم ،برای نمونه
روشه��ای مختلفی ب��رای گندزدایی
چوب وجود دارد ،گاز زدن در کش��تی،
در مبدا و مرزها ،اس��تفاده از قرنطینه
و ...گازده��ی درکش��تی ،گازده��ی در
مبدا ،گازدهی در مرزها ،قرنطینه و ...به
هر حال روشهایی که برای آفتزدایی
وج��ود دارد ،در همه جای دنیا متداول
اس��ت ،ولی متأسفانه در ایران ما سطح
س��ختگیرانهتری داری��م ،میگوین��د
باید ترکیبی باش��د ،داخل مبدأ ،داخل
مقصد ،داخل کش��تی و ....اس��تفاده از
همه ای��ن روشها در کنار هم هزینهبر
است ،در نتیجه شرکتهایی که نیاز به
مناب��ع چوبی دارند ،دچار آس��یبهای
بزرگی میشوند.
کارخان��ه چ��وب و کاغ��ذ مازندارن
قرار ب��ود دیروز جلس��ه مجمع عمومی
خود را تش��کیل دهد ت��ا در این زمینه
تصمیمگی��ری کند ،اما قب��ل از هر چیز
دولت باید تسهیالت الزم برای ورود مواد
اولیه جهت تولید این کاغذها به کشور را
فراهم کند ،سیاس��ت یک بام و دوهوای
دولت در این زمینه قطعا جوابگو نیست.
اینک��ه از یک طرف بر طب��ل حمایت از
تولید داخل��ی بکوبی��م و از طرف دیگر
موانعی بر سر راه تولید وجود داشته باشد،
راه به جایی نخواهد برد .تسنیم
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دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات
و گرامى دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل
و نزدیک گردان در آن وسیلهام به سویت از میـان وسیلهها،
اى آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.

ننجون
تکمضراب بودار  -قسمت اول

هم گالبی میخورند و هم چرت میزنند

اگ�ر گفتید آنجا کجاس�ت که ه�م پرچم آتش
میزنن�د هم داعش ب�ه آن حمله میکند هم گالبی
میخورند و هم چرت میزنند و هم دستشوییهای
خاصی دارد که سر آن دعواست و هم تلفظ کلمات
در آن مکان بسیار سخت است؟
زیاد به ذهنتان فش�ار نیاوری�د چون همچین
جای�ی در ایران پیدا نمیش�ود و احتم�اال در یکی
از کشورهای آس�یای جنوبی شرقی یا حوالی شاخ
آفریقاست و تلفظ کشورش هم کار سادهای نیست.
با این مقدمه بیربط میرویم سراغ تکمضراب که
این قسمت به "برادر حسن کامران"  -نماینده مجلس
 مربوط میشود .از بس فرمایشات ایشان آموزنده وایضا بودار بود در دو قسمت تقدیم حضورتان میکنیم
و یک قسمت هم که قطعا سانسور میشود و به همین
خاط�ر آن یک�ی را میگذاریم توی بایگان�ی راکد یا
میاندازی�م در توالتهای س�یصد میلیونی مجلس و
دنیا را از لوث وجودش پاک میکنیم.
برادر کامران :هر نوع س�فر غیرضروری دارای
اشکال است.

ننج�ون :مگر اینکه پای کش��ور دوس��ت و برادر
روس��یه وسط باش��د که اگر به قصد لذت نباشد هیچ
اشکالی ندارد و خیلی هم خوب است.

بس�یاری از س�فرهایی که نماین�دگان مجلس
میروند ،الزم نیس�ت و در این س�فر هم تنها یک
عده برای استفاده از منافع آن مسافرت میکنند.

ننج�ون :البته بقیه س��فرها ه��م خیلی ضروری
نیست ولی خب بعضیها فکر میکنند اگر سفر نروند
دنیا هم لج میکند و زمین به دور خورشید نمیگردد
و ملت به فالکت میافتند.

وقتی فقرای ما برای داشتن یک دفترچه درمانی
عاجز هستند و یا وقتی فقیری نان شب برای خوردن
ندارد ،حاکمان نباید ریخت و پاش کنند.

ننجون :چش��م آقای نماینده مجل��س! حتما به
بقال س��رکوچه و عظیم رفتگر و مستاجر طبقه باالیی
میگوییم که بعد از این رعایت کنند.

ش�ما به دفتر م�ن بیایید و اس�ناد و مدارک را
ببینی�د ،مجلس ما آنق�در ریخت و پاش دارد که به
مستراح هم بند کرده است.

ننجون :حیف که مدیرمسئول روزنامه سفارش کرده
مطالب "بودار" ننویسیم وگرنه یک سینه سخن داشتیم.

نیمکت
فرصت انتخاب رشته کارشناسی ارشد
برای بار دوم تمدید شد

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به چهار سری
اصالحات در دفترچه انتخاب رش��ته آزمون کارشناسی
ارشد  ۹۷از تمدید مجدد فرصت انتخاب رشته خبر داد.
حس��ین توکلی اظهار کرد :پیرو انتش��ار دفترچه
راهنمای انتخاب رش��تههای تحصیلی آزمون ورودی
دوره کارشناس��ی ارشد س��ال  97و با توجه به انتشار
اطالعیهه��ای مرب��وط ب��ه اصالحات دفترچه ش��امل
اصالحات سری اول در یکشنبه  13خرداد ،سری دوم
ش��نبه  19خرداد ،سری سوم یکش��نبه  20خرداد و
سری چهارم دوشنبه  21خرداد  97و به منظور فراهم
آوردن تسهیالت بیشتر برای افراد مجاز مهلت انتخاب
رشته تا پایان پنجشنبه  27خرداد  97تمدید شد.
وی افزود :گفت :افرادی که قبال انتخاب رشته کردهاند
میتوانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبتنامی اقدام کنند.
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جزئیات درگیری مرزبانان و شهادت
یک مأمور ناجا در میرجاوه

فرمانده مرزبان��ی ناجا درباره
پليـــــس
جزئیات مقابله مرزبانان هنگ
مرزی میرجاوه با نفوذ اش��رار مسلح و کشف ۹۱۷
کیلوگرم انواع موادمخدر سخن گفت.
سردار قاس��م رضایی اظهار داشت :مرزبانان غیور
کش��ور با اطالع از احتمال نفوذ اشرار مسلح به کشور،
پس از صرف افطاری با هماهنگی عوامل سپاه پاسداران
به منطقه عمومی میرجاوه اعزام و با گروهی از اش��رار
مسلح که تعداد آنها حدود  ۱۵نفر بود ،درگیر شدند.
وی افزود :در این درگی��ری مأموران با اجرای
آتش پر حجم و برتری متقابل علیه اش��رار مسلح،
آنها را مجبور به متواری ش��دن به س��مت کش��ور
مقابل (پاکستان) کردند.
فرمان��ده مرزبانی ناج��ا تصریح ک��رد :در این
درگیری مأموران مرزبانی موفق شدند ضمن توقیف
یک دس��تگاه خودرو از اشرار مس��لح ،مقدار ۸۷۶
کیلوگ��رم تریاک و  ۴۱کیلوگ��رم مرفین به همراه
مقادیری ادوات نظامی از آنها کشف کنند.
سردار رضایی خاطرنشان کرد :تعدادی از اشرار
مس��لح در ای��ن درگیری مجروح و معدوم ش��ده و
یک نفر از مرزبانان رش��ید نی��روی انتظامی به نام
ستوان یکم "علیاکبر معصومینژاد" به درجه رفیع
ش��هادت نائل شده اس��ت .وی افزود :تروریستها،
اشرار مس��لح و سوداگران مرگ بدانند که مرزبانان
همواره با چش��مانی بیدار و ایمانی راس��خ در خط
مق��دم مرزهای کش��ور ایس��تادگی ک��رده و اجازه
هیچگونه خودنمایی به آنها نخواهند داد.

 ۹۲۰۰واحد تعمیری در سرپلذهاب
آماده بهرهبرداری است

معاون ستاد بازس��ازی مناطق
پیگیـــ�ر ی
زلزلهزده استان کرمانشاه گفت:
 ۹۲۰۰واحد تعمیری در زلزله استان کرمانشاه عملیات
تعمیر را به اتمام رسانده و آماده بهرهبرداری هستند.
علی فوالدی اظهار داشت 10 :هزار و  600واحد
تعمیری در شهر سرپلذهاب عملیات تعمیر را آغاز
کردهاند که از این تعداد  9200واحد تعمیرات را به
اتمام رساندهاند و قابل بهرهبرداری هستند.
وی با اشاره به اینکه در زلزله استان کرمانشاه برای
بازس��ازی منازل مستأجران تسهیالتی در نظر گرفته
ش��د عنوان کرد :در مرحله نخس��ت برای مستأجران
واحده��ای احداثی اس��کان تأمین و کم��ک اجارهبها
پرداخت ش��د و در مرحله دوم مس��تأجران واحدهای
تعمیری و احداثی وام معیشت را دریافت میکنند.
معاون ستاد بازس��ازی مناطق زلزلهزده استان
کرمانشاه افزود :برای مستأجران واحدهای احداثی
 10میلی��ون تومان تس��هیالت معیش��ت پرداخت
ش��د و در حال اجرا است و مس��تأجران واحدهای
تعمیری نیز در مرحله بعدی قرار دارند.
فوالدی بیان کرد :در شهرستان سرپلذهاب 6
ستاد معین ،سه ستاد روستایی و سه ستاد شهری
مس��تقر شده است و ساخت و ساز با سرعت تمام و
براساس زمانبندی پیش میرود.
وی افزود :واحدهای آس��یبدیده شهری 6000
واح��د آواربرداری 4000 ،واحد پیکنی 2000 ،واحد
آرماتوربندی 1500 ،واحد فونداسیون و  500تا 600
واحد نیز در مرحله اسکلت و دیوارچینی قرار دارند.
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درحالی اس��تاندار
پا يتخــــت
تهران از س��اخت
پالسکو جدید تا عید فطرسال  ۹۹خبر
داده که هفته گذشته بنیاد مستضعفان
در بیانی��های به طور تلویح��ی از عدم
همراهی شهرداری در این پروژه انتقاد
کرد .به نظر میرس��د اختالفات موجود
س��اخت  ۲ساله پالسکو را با تردیدهای
مواجه کرده است.
محمدحس��ین مقیمی اس��تاندار
تهران درباره ساختمان جدید پالسکو
گفته اس��ت :از زمانی که رسیدگی به
وضعیت س��اختمان پالس��کو و اجرای
ط��رح جدید آن به اس��تانداری تهران
محول شد جلس��ات متعددی تاکنون
برگزار شده است.
وی اف��زود :در نهای��ت ق��رار ش��د
ساختمان بازسازی شود ،به نحوی که 5
طبقه برای اقدامات خدماتی ساخته شود
و از محل درآمد آن هزینههای ساختمان
تامین شود .بنیاد مستضعفان هزینههای
ساختمان را تقبل کرده است.
مقیمی با بیان "از عید فطر امسال
کار بازس��ازی س��اختمان  15طبق��ه
پالس��کو کلید خواهد خورد و در عید
فط��ر دو س��ال آینده ب��ه بهرهبرداری
میرس��د" تصریح کرد :قس��مت پشت
س��اختمان  15طبقه پالسکو که در 5
طبقه اس��ت ،به عقیده برخی از کسبه
و ساکنان پالس��کو امکان مقاومسازی
دارد و قبول کردند با هزینه س��اکنان
مقاومس��ازی انجام ش��ود ،تعدادی هم
البته عقیده بر نوس��ازی این ساختمان
همچ��ون س��اختمان  15طبقه دارند،
برای ای��ن کار نظرس��نجی س��اکنان
از طریق فرمانداری ،ش��ورای کس��به
پالسکو و اتاق اصناف انجام خواهد شد
و مهندس مش��اور ط��رح را ارائه دهد
و پس از تایید ،ش��هرداری طبق طرح
مقاومس��ازی یا نوس��ازی پروانه بدون

هزینه صادر خواهد کرد.
همچنی��ن روز گذش��ته محس��ن
هاشمیرفس��نجانی رئی��س ش��ورای
ش��هر تهران در مورد سخنان استاندار
مبنی بر کلنگزنی س��اختمان پالسکو
در عید فطر گفت :مالک پالس��کو که
بنیاد مس��تضعفان اس��ت برای آن که
این ملک را دوباره بسازد خواستههایی
را مط��رح کرده که پاس��خگویی به آن
خواستهها مشکل اس��ت .ضمن اینکه
این موضوع کامال مربوط به بنیاد است
و از آنجایی که این ملک متعلق به یک
ارگان اس��ت این موضوع را از صاحب
ملک و نه شهرداری بپرسید.
این در حالی اس��ت ک��ه  10روز
پی��ش بنیاد مش��تضعفان در بیانیهای
خواستار همکاری و همراهی نهادهای
ذیربط برای س��اخت پالس��کو جدید
ش��د .در بخش��ی از این بیانی��ه آمده
ب��ود ...« :بنی��اد مس��تضعفان با درک
کام��ل از فاجع��ه و ب��ه دور از ن��گاه
بنگاهی یا س��ازمانی با دی��د ملی و از
منظ��ر حاکمیت��ی برای جب��ران یک
ارزش از دس��ت رفته و کمک به کسبه
آس��یب دیده کامال منعطف عمل کرد
ت��ا جاییکه زمین متعلق ب��ه این بنیاد
موس��وم به "پارکینگ اکب��ر" همجوار
ملک پالسکو به جهت محدودیتهای
قانون��ی برای تخصیص تراکم ش��هری
در منطقه برای دس��ت یافتن به تراکم
قانونی م��ورد نیاز جه��ت تامین 600
واح��د تجاری ب��ا صرف هزین��ه برای
رف��ع تصرف ب��ه زمین فعلی پالس��کو
برای اجرای پروژه در نظر گرفته ش��د.
با امی��د به همدلی ب��رای یک مطالبه
مل��ی و همچنین از س��رگیری هر چه
سریعتر کس��ب و کار مالکان سرقفلی
پالسکو همزمان رایزنی با سازمانهای
مسئول برای دست یافتن به نتیجه در
صدور و اجازه آغاز عملیات س��اخت و
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س��از ادامه یافت؛ اما متاسفانه نه تنها
برخ��ی از کس��به پالس��کو و نهادهای
مس��ئول ب��ه تس��ریع فرآین��د کمک
نکردند بلک��ه حاشیهس��ازیها ،اظهار
نظر غیرکارشناسی و بعضاً احساسی و
فاقد پش��توانه فنی کار را پیچیده تر از
گذش��ته کرد .بعد از چند ماه تالش و
به دنبال صورتجلسه مکتوب با مقامات
ش��هرداری و قضایی در اواخر سال 96
بنی��اد مس��تضعفان ،کار گودبرداری و
همزمان آزمایش��ات مکانیک خاک را
آغاز کرد که با ممانعت و مخالفت ادامه
کار از طرف کس��انیکه خود را مالکان
سرقفلی در ساختمان  5طبقه باقیمانده
از پالس��کو معرفی کردهاند روبرو شد...
نباید مانع بنیاد مستضعفان در اجرای
این پروژه ملی ش��د و با طرح حواشی
و مسائل کماهمیت کار را بیش از این
به تاخیر انداخت ...شرط الزم و اساسی
برای ایجاد جایگزینی فاخر ،همدلی و
همراهی دستگاهها و مقامات ذی ربط
میباشد و بنیاد مستضعفان برای تامین
حقوق صاحبان سرقفلی ،رعایت قوانین
و مقررات و احکام قضایی و شهری در
کنار سایر دستگاههای مسوول با همه
توان خود تالش خواهد نمود.
بناب��ر این گ��زارش ،گرچ��ه بنیاد
مس��تضعفان طی ح��دود  18ماه اخیر
تالش کرده عملیات س��اخت پالس��کو
جدید را آغاز کن��د اما طی این مدت با
موانع متعددی مواجه بوده که در بیانیه
شماره  2این نهاد به برخی از آنها اشاره
ش .در مسیر ساخت این ساختمان قطعا
همکاری شهرداری تهران و تمام نهادهای
ذی ربط الزم و ضروری است .مسئلهای
که تاکنون به هر دلیلی اتفاق نیفتاده که
ثمره آن تاخیر در آغاز عملیات اجرایی
پالسکو جدید بوده است.
از س��وی دیگر با توج��ه به اینکه
س��اختمان پالس��کو در یک منطقه پر
تردد واقع ش��ده بایس��تی برنامهریزی
مناسبی جهت تامین مصالح ساختمانی
و ...از س��وی نهادهای ذیربط به ویژه
ش��هرداری تهران در این رابطه صورت
گیرد .موضوعی ک��ه تاکنون ظاهرا به
تسنیم
آن توجهی نشده است.
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