 3300روستای خراسان رضوی خالی از سکنه شد
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پیشنهاد گردشگری
باغرود یکی از معروفترین
مراکز گردشگری  نیشابور

ایجاد یک سری مشاغل کاذب مانند بورس زمین ،ساخت
و ساز و عدم سرمایه گذاری ،با استهالک منابع مواجه شد؛
به طوری که نه تنها ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی
وجود نداشت ،بلکه شاهد خروج سرمایه از این بخش بودیم.
مزروعی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی از امســال
برنامهای تدوین شده ،گفت :موضوع مهم استان؛ یعنی آب
در این برنامه لحاظ شده ،مدیریت مصرف آب در این برنامه
به عنوان شاه بیت در نظر گرفته شده است.

عمرکمآسفالتمعابر
درحالیکه همهساله هزینههای بسیار باالیی صرف
آسفالت معابر و خیابانهای آذربایجان شرقی میشود،
آسفالتریزیهای انجامشده عمر بســیار پایینی دارند.
کیفیت آسفالت راههای آذربایجان شرقی و بهخصوص شهر
تبریز به یکی از معضالت همیشگی مسئوالن شهری و مردم
تبدیلشده که نمونهای از نابسامانی این آسفالت را میتوان
در مسیرهای پرتردد شهر تبریز و دیگر نقاط استان دید.
درحالی بیشــتر مردم از این خرابی سریع
آسفالتهای شهری و از سویی عملیات روزانه
تعویض این آسفالتها ناراضی هستند که در
طول ماههای اخیــر خبری مبنی بر امضای
تفاهمنامه همکاری برای آسفالتریزی در
شهر تبریز توسط شــرکت نیکل روسیه در
محیطهای خبری پخش شد تا مردم شهر
منتظر نتایج این تفاهمنامــه و موفقیت یا
شکست آن باشــند.در این فناوری که قرار
است از مواد پلیمری معدنی برای آسفالت
معابر اســتفاده شــود ،در صورت موفقیت
شرکت روســی در طرح آزمایشــی اولیه،
بقیه امــور نیز بــر عهده این شــرکت قرار
خواهد گرفت تا شهر تبریز حداقل ازلحاظ
فناوریهای آسفالتریزی ،مشکلی نداشته
باشد.
رقابت ناسالم بین کارخانههای
تولید قیر
اما آنچه میتــوان آن را یکــی از مهمترین
مشــکالت حوزه آسفالت اســتان دانست،
عدم نظــارت صحیح بــر نحــوه عملکرد
کارخانههای تولید آسفالت است که معاون
عمرانی اســتاندار آذربایجان شــرقی نیز
تأکید ویژهای بــر آن دارد.محمدصادق پور

تعویض زودهنگام این آسفالتها مهمترین کار انجامشده در
این خصوص در طول سالهای اخیر بوده ،اما این امر نیز سبب
از دســت رفتن بخش باالیی از منابع مالی و سرمایههای
استانی میشود؛ درحالیکه با چارهســازی روی کیفیت
آسفالت و قیرهای بهکاررفته میتوان شاهد جلوگیری از
هدر رفتن منابع مالی و همچنین زیبایی بیشتر منظره شهری
بود.

مهدی با اشارهای به تشدید نظارتها روی
عملکرد کارخانههای تولید آســفالت و قیر
میگوید :درصورتیکه کارخانههای تولیدی
قیر هرگونه اهمال و کوتاهی داشــته باشند
بههیچعنوان از خطای آنها نخواهیم گذشت
و در صورت مشاهده محصوالت تولیدی کم
کیفیت آنها را به کارخانه عودت خواهیم داد.
وی ادامه میدهد :در طول ســالهای اخیر
تحویل قیر رایگان به شهرداری و دهیاریها
توســط دولــت ،فرصــت مناســبی برای
کارخانههــای تولید قیر به وجــود آورده تا
بتوانند با تولید محصوالت مطمئن ،دولت
را مشــتری خود کنند ،اما متأسفانه گاهی
نیز مشــاهده میشــود که این رقابت بین
کارخانهها به رقابتی ناســالم تبدیلشده و
همگی در پی باال بردن سرعت و در عوض کم
کردن کیفیت کار هستند.
محصوالت کم کیفیــت را به
کارخانه بازمیگردانیم
معاون عمرانی استاندار میافزاید :اما
اخیرا بهتمامی سازمان و نهادهای مربوطه
دســتور صادرشــده اســت که در صورت
تشخیص کارشناسان مبنی بر کم کیفیت
بودن محصوالت تولیدی کارخانهها ،مراتب

بام ایران در مسیر رسیدن
به قطب تولید قارچ

ی دار؛ قلب سواد کوه
جنگل هل 

جنگلهای سوادکوه در استان مازندران ،یکی از
بکرترین مناطق گردشگری ایران به شمار میرود
که هنوز بــرای گردشــگری و میهمانپذیری
ناشناخته اســت .در این میان جنگل هلی دار با
هوایی مه گرفته یکی از دیدنی ترین نقاط است.
بخش وســیعی از شهرستان ســوادکوه دارای
جنگلی متراکم و متنوع بــا درختهایی نظیر
راش ،افرا ،توسکا ،ملج و نوع کمیاب درخت سردار
یا سرخدار است .جنگلهای بکر در مناطقی که
میان بومیان و اهالی پرتاس خوانده میشــوند
دارای مســیرهای سخت و دشــوار بوده ولی به
لحاظ قرار گرفتن در ارتفاعی خاص ،همواره در
پوششی از مه قرار داشته و مناظر بدیعی را پدید
میآورند .در میان این نوع از جنگلها نیز درههای
زیبا ،به همراه نهرها ،آبشارها و چشمهسارهای
متعــدد ،خودنمایی میکند.وجــود درختها
و درختچههای منحصر به فردی مانند ســف،
تل ،تلکا ،زرشک ،االش و الزه به همراه گیاهان
میوهدار وحشــی مثل ازگل ،ولیــک ،زالزالک،
گالش انگور ،سولس و ته دونه ،بر جذابیت نواحی
جنگلی ســوادکوه افزوده اســت.در این میان،
جنگل هلی دار در فاصله  220کیلومتری تهران
قرار دارد ،این جنگل با درختانی سرسبز و بلند
قامت و هوایی خنک و دلپذیر دل هر بینندهای را
میرباید.

کرمان -نسل فردا:نماینده ولی فقیه در استان کرمان
گفت:علی رغم همه تالش دشــمنان دین و بشریت برای
ایجاد ناامنی در کشور ما ،خوشبختانه ایران از امنیت خوبی
برخوردار است.ســید یحیی جعفری در مراسم صبحگاه
مشترک ناجا به مناســبت هفته نیروی انتظامی با حضور
استاندار کرمان گفت :اگر انسان از سالمتی جسم برخوردار
نباشد ،برای جامعه مفید نخواهد بود و تا زمانی می توانیم به
جامعه اسالمی خدمت کنیم که از سالمتی جسم برخوردار

باشــیم.وی با اشــاره به آیات و روایات افزود :برای تامین
سالمتی در شرع مقدس اسالم ،دستوراتی داده شده است
که اگر به آنها عمل کنیم ،سالمت ما تضمین میشود.امام
جمعه کرمان با اشاره به اینکه برای سالمت روح و روان ما نیز
تاکیدات زیادی در دین اسالم شده ،اظهار کرد :امنیت یکی
از مسائل مهم جامعه بشری است و خوشبختانه در کشور
ایران این امنیت به نحو مطلوب وجود دارد که ثمره تالش
همه نیروهای مسلح افتخارآفرین ماست.

هزینه هایی که در آذربایجان شرقی به هدر می روند

نسل فردا
گروه ایران

باغرود ،منطقه و شــهرکی سرسبز است که در
 ۱۲کیلومتری شمال شهر نیشــابور قرار دارد.
درهای که در آن رودخانهای در جریان اســت و
اطراف آن پوشیده از درختان میوه،گردو ،چنار،
گیالس ،سیب و  ...است .اگر قصد سفر به نیشابور
دارید ،پیشــنهاد میکنیم از این منطقه ییالقی
نیز دیدن کنید.درآمد اصلی ســاکنان باغرود از
راه کشاورزی اســت و باغ های سرسبز و خاک
حاصلخیز بســیاری در این ناحیــه وجود دارد.
رونق کشــاورزی در منطقه باعث شــده است
عده کمتری روی به دامــداری بیاورند .عدهای
از ســاکنان منطقه نیز در اردوگاه شهید رجایی
مشــغول به کارند که یک پادگان بزرگ نظامی
و یــک اردوگاه بینالمللی گردشــگری منطقه
اســت.این مجتمع دارای امکانــات فرهنگی از
قبیــل کتابخانه،نمازخانه،ســالن اجتماعــات
تابستانی،کارگاههای مختلف مهارتی،سینما و
رصدخانه اســت.از امکانات ورزشی آن میتوان
به زمین چمن،استخر شــنا،دریاچه قایقرانی و
سایر رشتههای ورزشی اشــاره کرد.سالنهای
پذیرایی،درمانگاه،فروشــگاه ،مهمانســرا و
کمپهای تابستانی از دیگر امکانات این مجموعه
است.در مســیر و حتی پشــت این اردوگاه نیز
روستاهای دیگری چون دربهشت ،برف ریز و ...
واقع شدهاند که دارای مناظر وزیارتگاه ها هستند.
به عنوان مثــال اگر به کوهنــوردی عالقهمند
باشید،یکی از قســمتهایی که هواداران بسیار
برای تماشا دارد« ،هفت غار» است که در همین
مســیر جاده باغرود واقع شــده است.روستای
برفریز نیز از جمله مناطق دیدنی این مســیر
است که در میانه جاده و در سمت غربی آن قرار
دارد .این روستا به دیده بان شــهر نیشابور نیز
شهرت دارد.این منطقه برفگیرترین محل است
و چشم انداز زیبا و چشمه های آب متعدد و آب
و هوای بســیار خوب آن باعث شده جزو یکی از
مناطق مهم توریستی نیشابور در نزدیکی دامنه
جنوبی قله بینالود به شمار آید.
راه دسترسی به منطقه
در مسیر کمربندی جاده نیشابور-مشهد هنگامی
که به میدان باغرود رســیدید،به سمت شمال
جادهای دو بانده قرار دارد به نام جاده باغرود که
در انتهای آن اردوگاه و پس از آن روستای باغرود
واقع شدهاند .پیشــنهاد می کنیم سری به این
مکان زیبا و خوش آب و هوا بزنید و خنکای این
منطقه زیبا را بچشید.

ایران از امنیت خوبی برخوردار است

Iran
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به
مشکالت کشاورزی استان طی سال های گذشته ،اظهار
کرد :عدم توجه به بخش کشــاورزی در گذشــته موجب
شده اکثر فعاالن این بخش به حاشیهنشینی روی آورند ،
مهاجرت به مشهد به دو برابر میانگین کشور در  10سال
گذشــته افزایش یابد و  3300روستا خالی از سکنه شود.
مجتبی مزروعی عنوان کرد :در دهه گذشــته کشاورزی
استان به لحاظ عدم توجه به ارزش اقتصادی محصوالت و

ایران

 پرهیز ازرفتارهای افراطی درسوگواری
محرم

مرکزی  -نســل فردا :مدیرکل تبلیغات
اسالمی اســتان مرکزی گفت :باید ازهرگونه
بدعــت ،رفتارهای خرافــی وجزیرهای عمل
کردن درسوگواری محرم پرهیز شود؛ چراکه
این اقدامات ،عزاداری حســینی را ازمســیر
وهدف اصلی خــود خارج مــی کند.حجت
االســام صفر قربانپور اظهار داشــت :از این
فرصتی که در ماه محرم الحرام پیدا می کنیم ،باید در مسیر تبیین فرهنگ عاشورایی
قدم برداریم .وی افزود :باید آماده باشیم تا سوگواری های سیدالشهدا(ع) به بهترین
نحو برگزار شود و عالوه بر هماهنگی های برگزاری مراسم ،دل ها را نیز حسینی کنیم
و به شعور حسینی دســت یابیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی بیان کرد:
اخالص ،وفاق ،همدلی و همراهی در برگزاری مراسم های ایام سوگواری حسینی باید
مدنظر قرار گیرد تا در محضر سیدالشــهدا(ع) و اهل بیت(ع) سربلند باشیم.قربانپور
با اشاره به برنامه های هیئت های مذهبی در ایام محرم تصریح کرد :آغاز ماه محرم با
آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر همراه است و این فرصتی است که دستگاه های
مرتبط با همکاری و مشارکت مردم برنامه های غنی و تاثیرگذاری را برگزار کنند.وی
خاطرنشان ســاخت :هیئت های مذهبی در برگزاری مراسم سوگواری و اجتماعات
عاشورایی در روزهای تاسوعا و عاشورا ،از هر گونه دوگانگی بپرهیزند ،جزیره ای عمل
نکنند و با همدلی و هماهنگی سوگواری ها را برگزار کنند.

را گزارش دهند تا بالفاصلــه محصول را به
کارخانه بازگردانیم؛ چراکــه در این زمینه
اجازه اشتباه کردن و از دست رفتن بیتالمال
را نخواهیم داد.
وی با اشارهای به فعالیت بیش از  ۷۰کارخانه
تولید آسفالت در اســتان میگوید :تمامی
این کارخانهها را وادار بــه دریافت مدارک
صالحیت فنــی کردهایم تا بدینوســیله
برافزایش کیفیــت کاری آنها کمک کرده و
نظارت نیز نســبت به سالهای اخیر بیشتر
شده ،اما بازهم برخی کارخانههای متخلف
در حال انجام امور غیر فنی هســتند که در
این زمینه از خطای ارگانهای نظارتی نیز
نخواهیم گذشت.
پور مهدی ادامــه میدهد :دســتگاههای
اجرایی باید دســتبهدست یکدیگر نسبت
به از بیــن بردن این معضل تــاش کنند و
در این مورد تنها نمیتــوان اداره کل راه و
شهرســازی را مسئول دانســت بلکه دیگر
ارگانها همانند بنیاد مســکن ،شهرداری
و دهیاریهــا نیز باید دقت الزم را داشــته
باشند.
وی همچنین تأکیــد ویژهای بــر انتخاب
پیمانکاران کار آســفالتریزی داشــته و

در طول سالهای اخیر
تحویل قیر رایگان به
شهرداری و دهیاریها
توسط دولت ،فرصت
مناسبی برای کارخانههای
تولید قیر به وجود آورده تا
بتوانند با تولید محصوالت
مطمئن ،دولت را مشتری
خود کنند
ادامه میدهــد :گاه پیمانکاران بر اســاس
معیار صحیــح و فنی انتخاب نمیشــوند؛
درحالیکه مســئوالن مربوطه باید تمامی
روند کار آســفالتریزی از زمــان تولید تا
زمان اتمــام کار را زیر ذرهبیــن قرار دهند؛

بام ایران در مسیر رسیدن به قطب تولید
قارچ
چهارمحال و بختیاری ،یکی از استانهای سردسیر
و معتدل منطقه زاگرس در جنوب غربی کشور است
که نقش مهمــی در تولید بســیاری از محصوالت
کشاورزی کشــور دارد.این اســتان با وجود اینکه
کوچک است ،اما در تولید بســیاری از محصوالت
کشاورزی ،باغی و دامی جایگاه برتری در کشور دارد
که میتوان به تولید ماهی(رتبــه اول) ،بادام (رتبه
اول) ،قارچ دکمهای(رتبه چهارم) و ...اشاره کرد.چند
سالی اســت که تولید قارچ دکمهای در این استان
مورد توجه قرارگرفته و هرساله تولید این نوع قارچ
در این استان افزایش مییابد.راهاندازی واحدهای
صنعتی و خانگی رو بهروز در این استان افزایش پیدا
میکنند و بسیاری از مردم این استان در این مسیر
به فعالیت میپردازند.
گرایش مردم در ســالهای اخیر بــه مصرف قارچ
خوراکی و قرار گرفتن این محصول در ســبد خرید
مردم موجب شــده هرســال تولید قارچ خوراکی
در کشور افزایش یابد که در اســتان چهارمحال و
بختیاری هماکنون بیــش از  ۲۷کارگاه صنعتی در
حال تولید قارچ خوراکی هستند.تولید قارچ خوراکی
طی  ۱۰سال گذشته چند برابر شده و این استان تا
رسیدن به قطب اصلی تولید این محصول کشاورزی
فاصله کمی دارد .شرایط آب و هوایی مناسب برای

چراکه در این زمینه مسئولیت باالیی روی
دوش مدیران اســت و نباید حتی ریالی از
این محل هزینه بیهوده شود.توحید اخالقی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی
نیز با اشــارهای به عوامل مختلف در اجرای
یک طرح آسفالتریزی مناسب گفت :تنها
کیفیت مصالح را در تولید آسفالت نمیتوان
مؤثر دانســت؛ بلکه عوامل دیگری همچون
فرسودگی ماشینآالت تولید و حملونقل،
تردد زیــاد و بیــش از پیشبینی ،وضعیت
آب و هوایی و همچنین کمبود بودجه برای
نگهداری از این آسفالتریزیها را باید مؤثر
بدانیم.
تعداد کم کارخانههای تولید قیر
دارای صالحیت فنی
وی ادامه میدهد :هرچنــد درزمینه تولید
آسفالت و قیر نیز کارنامه چندان درخشانی
نداریــم ،باوجوداینکــه تعداد زیــادی از
کارخانههای تولید آســفالت کشور در این
اســتان قرارگرفته ،اما در میــان باالی ۷۰
کارخانه تنها حدود  ۲۰کارخانه موفق به اخذ
صالحیت فنی شدهاند که این امر جای سوال
زیادی دارد.
وی میافزایــد :در خصوص ماشــینآالت

تولید قارچ خوراکی در این اســتان نقش مهمی در
افزایش واحدهای تولید قارچ در این استان دارد.
شرایط آب و هوایی این استان مناسب
برای تولید قارچ است
یکی از کارشناســان حوزه کشاورزی اظهار داشت:
شــرایط آب و هوایی این استان مناسب برای تولید
قارچ خوراکی است.افشین مقدس تأکید کرد :خنکی
و معتدل بودن هوای این استان زمینه را برای تولید
قارچ فراهم کرده است؛ بهگونهای که هماکنون این
استان جزو تولیدکنندگان با کیفیت قارچ به شمار
میرود.
وی بیان کرد :قارچ تولیدی این اســتان از کیفیت
بســیاری باالیی برخوردار اســت بهگونــهای که
هماکنون قارچ این اســتان به استانهای مختلف
کشور از جمله خوزســتان ،اصفهان ،تهران ،فارس
و ...صادر میشود.
هماکنون قارچ در استان چهارمحال و
بختیاری بهصــورت صنعتی و خانگی
تولید میشود
معاون بهبود تولیــدات گیاهی جهاد کشــاورزی
چهارمحال و بختیاری در این زمینه گفت :هماکنون
قارچ در اســتان چهارمحال و بختیــاری بهصورت
صنعتی و خانگی در  ۲۷کارگاه صنعتی و ۱۵۰واحد
خانگی تولید میشــود.حمیدرضا دانــش بابیان
اینکه ساالنه شش هزار تن قارچ دکمهای در استان

افزایش  10درصدی صادرات از گمرک مرزی
دوغارون به افغانستان

مشهد -نســل فردا :مدیــرکل گمرک
دوغارون گفت 521 :هــزار و  958تن انواع
کاال در  6ماهه نخست امسال از این گمرک
واقع در شهرســتان مرزی تایباد خراســان
رضوی به مقصد افغانســتان صادر شده که
نســبت به مدت مشابه پارســال  10درصد
افزایش دارد.امید جهانخواه ارزش این میزان
صادرات را  602میلیون و 96هزار دالر اعالم و بیان کرد :صادرات گمرک دوغارون از
این لحاظ نیز  10درصد نسبت به مدت زمان مشابه پارسال افزایش داشته است.وی
انواع مصالح ساختمانی ،میوه و تره بار و فرآورده های نفتی را عمده کاالهای صادراتی
از گمرک دوغارون به افغانستان برشمرد.
مدیرکل گمرک دوغــارون افزود :همچنیــن در حوزه ترانزیت کاال به کشــور در
همین مدت  272هزار و  195تــن انواع کاال به ارزش یک میلیــارد و  87میلیون
و  860هزار دالر به کشور همسایه منتقل شــد.وی ادامه داد :در این چارچوب 23
هزار و  656تن کاال به ارزش  43میلیون و 493هزار و  990دالر از مســیر ایران و
گمرک دوغارون به افغانستان ترانزیت شــد.جهانخواه همچنین از افزایش واردات
از افغانســتان خبر داد و گفت :چهار هزار و  310تن انواع کاال به ارزش یک میلیون
و 222هزار و  231دالر میلیون دالر طی  6ماه نخست امســال از طریق دوغارون
وارد شد.

تولیــد و حملونقل مشــکالتی همچون
فرسودگی ماشــینآالت ،زمینهساز برخی
معضالت شده؛ بهطوریکه هماکنون حدود
 ۱۰ســالی از عمر متوسط این ماشینآالت
میگذرد و این امــر بر کیفیــت کار تأثیر
گذاشته است.
اخالقی از تحقیقات انجامشده برای افزایش
عمر مفید آسفالت خبر داده و میگوید :تأثیر
پارامترهای مختلف همانند دما و فشــار و
دیگر موارد روی آســفالتها امتحان شده و
پس از موفقیت ،آنها را در آسفالتریزی به
کارخواهیم گرفت که در این زمینه در طول
ماههای آینده شاهد افتتاح مرکز تحقیقاتی و
آزمایشگاهی مناسب در شهر خواهیم بود،اما
مشکل آســفالت شــهر تبریز و دیگر نقاط
اســتان از عدم نظارت بر فعالیت کارخانهها
گرفته تا فرسودگی ماشینآالت و نداشتن
فناوریهــای خوب و نیافتن شــرکتهای
مناســب برای همــکاری در ایــن طرح،
هر چه باشــد ،تمامی مردم شــهر و استان
انتظار دارند در قبال هزینــه بخش باالیی
از بیتالمــال و امور شــهری در این حوزه،
حداقل مشکلی درزمینهآسفالتریزی شهر
نداشته باشند.

چهارمحال و بختیاری تولید میشــود ،ادامه داد:
کیفیت تولید قارچ در این استان بسیار باالست و از
بازارپسندی بسیار باالیی برخوردار است.وی عنوان
کرد :بیشــترین تولید قارچ در شهرستان بروجن و
فارسان و شهرکرد اســتان چهارمحال و بختیاری
انجام میشــود.وی ادامه داد :هماکنون اشــتغال
قابلتوجهی از حوزه کشــاورزی اســتان در بخش
تولید قارچ است.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد :تولید
قارچ در سال گذشته نسبت به سال  ۹۳حدود ۱۰
ش داشت.وی یادآور شد :مهمترین قارچ
درصد افزای 
تولید استان از نوع دکمهای است که به لحاظ طعم
خوب آن ،بازارپســندی باالیی دارد و قارچ تولیدی
استان چهارمحال و بختیاری هماکنون به استانهای
فارس ،خوزستان ،هرمزگان و ...صادر میشود.
وی ادامه داد :توسعه بخش کشــاورزی در استان
چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در ایجاد اشتغال
و رفع بیکاری در اســتان دارد.وی با اشاره به اینکه
حمایت های بخش کشــاورزی باید بیشــتر شود،
ادامه داد :بخش کشــاورزی نقش مهمی در تحقق
اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختیاری ایفا
کند.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
چهارمحــال و بختیــاری تاکید کرد :هــم اکنون
ظرفیتهای بسیاری در حوزه کشــاورزی در این
استان برای توسعه وجود دارد.

نقشه باستان شناسی پاسارگاد
تهیه می شود
شیراز -نسل فردا :تهیه نقشه باستان شناسی
پاسارگاد ،مسقف شدن دو درگاه کاخ کوروش و
آغاز مرمت انســان بالدار از مهمترین برنامه های
مطرح شده از سوی سرپرست پایگاه میراث جهانی
پاسارگاد اســت.حمید فدایی در خصوص تهیه
نقشه باستان شناسی مجموعه جهانی پاسارگاد،
گفت:یکیازموضوعاتمهمواساسیکهطیچند
مدت اخیر در دستور کار قرار گرفته ،تهیه نقشه باستان شناسی مربوط به این مجموعه جهانی
است؛ زیرا درست است که حرائم و عرصه های پاسارگاد تهیه شده ،اما برخی موضوعات نشان
دهنده این است که حوزه فرهنگی این مجموعه فراتر از حرائم پیش می رود.وی با اشاره به
اینکه طی چند سال گذشته اقدامات زیادی در حوزه حفاظت و مرمت از این مجموعه جهانی
صورت گرفته ،اظهار داشت :در این مدت مطالعات زیادی پیرامون این مجموعه جهانی انجام
شده که بیشتر پیمایش ،گردآوری و مطالعه سفالینه هایی بوده که در مجموعه پاسارگاد
گسترده شده بود.سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ادامه داد :طی  ۱۰سال گذشته
تمام داده های گردآوری شده و مطالعه گسترده ای پیرامون الیه تاریخی دوره های اسالمی
و پیش از تاریخ بوده که هیچکدام از آنها به صورت نقشه جامع در نیامده است.وی با تاکید بر
اینکه تهیه نقشه باستان شناسی یکی از ضروریات این مجموعه جهانی است ،بیان کرد :در
حال حاضر برنامه ای که برای سال جاری طراحی شده ،وارد کردن مطالعات روی محیط و
داده های باستان شناسی است.

