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گروه گردشگری -پرنده نگری 
)Bird watching( از شــاخه های 
طبعیت گردی و بوم گردی اســت و 
با پرنده شناســی متفاوت است. یک 
پرنده نگر بــدون هیچ گونه تصرف و 
دخالت در زندگی طبیعی پرندگان تنها 
به تماشای آنها در طبیعت می پردازد، 
اما یک پرنده شــناس بر مبنای تحقیق 
علمی از نزدیک به بررســی ژنتیک، 
عــادات و رفتار گونــه  های مختلف 

پرندگان می پردازد.
مشــاهده  لذت  پرنده نگــری 
پرنــدگان، بــدون تمــاس و لمس 
پرنده ها در زیســت گاه های طبیعی 
آنها اســت؛ در این شیوه، مخاطبان به 
رصد پرندگان پرداخته و از تماشــای 
آنها لذت می برند. امروزه پرنده نگری 
گردشگری  شــاخه  پرطرفدارترین 
مبتنی بر طبیعت در جهان اســت که 
عــاوه بر جذب گردشــگر و جلب 
توجــه اقشــار مختلــف جامعه در 
حفاظــت از زیســتگاه های طبیعی 

پرندگان نقش مهمی ایفا می کند. 
طبیعت گردی اصول و قواعدی 
بر مــدار احتــرام بــه منابع طبیعی، 
حیات وحش و محیط زیســت دارد و 
آداب پرنده نگری عاوه بر همه اینها 
تاکید دارد گردشگری که وارد طبیعت 
می شود نباید به النه پرندگان نزدیک 
شود، نباید به تخم پرنده دست بزند، 
نباید در تغذیه آنها دخالت کند، نباید از 
ایجاد صدا برای جذب پرنده استفاده 

کند و یا آرامش آنها را به هم بزند.
در حــال حاضــر پرنده نگری 
حتی به عنوان یک صنعت در بیشــتر 
کشــورهای جهان رونق پیدا کرده و 
افراد برای گــذران اوقات فراغت به 
تماشــای پرندگان می پردازند و اگر 
حرفه ای تر باشــند از آنها عکاسی هم 
می کنند، بر همین اساس در بسیاری از 
کان شهرها اماکن مدیریت شده برای 
تفرج و تماشای پرندگان و بهره گیری 
از ظرفیت بالقــوه آنها در تحقیقات، 
آمــوزش و گذران اوقــات فراغت، 

احداث می کنند.
شــهر تهــران به عنــوان یک 

کان شــهر از تنوع زیستی بسیار غنی 
برخوردار اســت؛ باغ ها، بوستان های 
جنگلی، مناطق کوهســتانی شــمال 
تهران، تپه های سوهانک، تلو و پارک 
پردیسان در داخل شهر و رود دره ها، 
اصلی ترین زیســتگاه های گونه های 
مختلف گیاهــی و جانوری پایتخت 
بویژه پرندگان هستند. منطقه حفاظت 
شــده جاجــرود، پارک هــای ملی 
ســرخه حصار و خجیر و تاالب های 
مصنوعی شهری مانند دریاچه شهدای 
خلیج فارس )چیتگر( نیز از عرصه های 
جاذب پرندگان محسوب می شوند که 
از سال گذشته سایت های پرنده نگری 
توسط شهرداری تهران در این منطقه 

از غرب تهران ایجاد شده است.
بــه نظــر می رســد آشــنایی 
شهروندان با انواع گونه های پرندگان 
بومی و مهاجر و نحوه زیســت آنها از 
قبیل زیســتگاه، آشیان گزینی، تغذیه، 
زادآوری و بیــان اهمیــت و ارزش 
زیست محیطی پرندگان و نقش آنها 
در اکوسیستم های شهری و مهمتر از 
همه آرامش روحی و روانی ناشــی از 
مشــاهده پرندگان در شهری شلوغ و 
آلــوده عاوه بر آن که می تواند مفرح 
و آرامش بخش باشد، می تواند منجر 
به رونق پرنده نگری و گردشگری در 

طبیعت شود.
پرنده ها همیشه هستند، ما 

کم دقت شدیم
پرویــز بختیاری پژوهشــگر و 
فعال محیط زیست، پرنده نگر و مولف 
کتاب پرنده های شــهر تهران گفت: 
پیــدا کردن و تماشــای خزندگان یا 
حشــراتی مانند پروانه دشوار است و 
به راحتی امکان آن وجود ندارد؛ مثا 
پروانه ها بیشتر در بهار دیده می شوند، 
اما پرنده ها همیشــه هستند، افراد هر 
زمان که اراده کنند می توانند پرنده ها 
را ببینند، موقعیت جغرافیایی و اقلیمی 
ایران به گونه ای است که هر زمان در 
تابستان و زمستان اراده شود می توان 

پرنده نگری کرد.
بختیاری افــزود: پرنده نگر در 
ایران خیلی خوش شانس است که در 

تمام فصول سال می تواند پرنده نگری 
کند چون گونه های متنوع آنها همیشه 
در سرزمین ما حضور دارند و موقعیت 
ســرزمین ما به شکلی خاص است و 

هر زمان تصمیــم بگیریم می توانیم 
پرنده هــا را ببینیــم این یک نعمت و 
موهبت خدادادی است و باید از این 
موهبت برای توســعه پرنده نگری و 

جذب گردشگر استفاده مطلوب کنیم.
مدرس پرنده نگری خاطرنشان 
کرد: پرنده ها همه جا هســتند،حتی 
داخل شهرهای شلوغ؛ دیدن آنها فقط 

کمی دقت و آشــنایی می خواهد، کار 
خیلی سختی نیســت کافی است به 
نزدیکترین پارک محل سکونت خود 
مراجعه کنید حتما گونه ای از پرنده را 
خواهید دیــد. در زمانی خاص تنوع 
بیشــتر و پرنــدگان خاص تر وجود 
دارنــد، اما در فصول و زمان معمولی 
هــم باالخره پرنده های معمولی دیده 

می شوند.
فقط ردپای گردشگر باید در 

طبیعت بماند
بختیاری با بیان اینکه پرنده نگری 
یک از شــاخه های گردشــگری در 
طبیعت یا بوم گردی است، گفت: اگر 
چه واژه پرنده در عبارت پرنده نگری 
سبب شده برخی سازمان حفاظت از 
محیط زیســت را متولی آن می دانند، 
امــا در حقیقــت این رشــته یکی از 
شاخه های گردشــگری است و تابع 
اصــول و ضوابــط گردشــگری در 
طبیعت اســت و رعایت همه قوانین 
اکوتوریســم و بوم گــردی برای آن 

الزامی است.
اصول طبیعت گردی تاکید دارد 
که وقتی گردشگر وارد محیط طبیعت 
می شــود و بازمی گردد فقط ردپای او 
باید باقی بماند. همه قواعد الزامی در 
طبیعت گردی برای حفاظت از محیط 
زیســت در پرنده نگری باید رعایت 

شود.
وی با بیان اینکه پرنده نگری هم 
در چارچوب گردشــگری مسئوالنه 
قــرار دارد، تاکید کــرد: پرنده نگر به 
عنــوان یک طبیعت گرد حق ندارد به 
گیاهان آسیب بزند، و برای حیوانات 
و پرنــدگان اضطراب، وحشــت و 
احســاس خطر ایجاد کند، حق ندارد 
به آشیانه پرندگان دست بزند، غذای 
اضافه به آنها بدهد یا جوجه های آنها 

را بردارد.
جســت وجو،  و  انتظــار 

جذابیت پرنده نگری است
بختیاری افزود: پرنده نگری اصا 
دشوار نیست، ابزارهایی مانند دوربین 
و تلسکوپ برای پیدا کردن پرنده ها و 
بهتر دیدن، به پرنده نگر کمک می کند، 

حرکت پرنــده، صــدا و آواز پرنده 
هم بســیار کمک کننده اســت؛ البته 
تاکسیدرمی )خشک شده و مجسمه( 
پرنــدگان را هم می توان در موزه ها به 
سهولت تماشا کرد و با پرندگان آشنا 

شد، اما لذتی ندارد و جذاب نیست.
وی جســت وجو و انتظار، را از 
جذابیت ها و زیبایی های پرنده نگری و 
تماشای پرنده در دل طبیعت دانست و 
افزود: یک گردشگر و پرنده نگر وقتی 
بــا هدف پرنده نگــری وارد طبیعت 
می شود، هر صدا و آوازی را می شنود 
تاش می کند حدس بزند کدام گونه 
از پرنده است و زمانی که میان بوته ها 
و روی شاخه ها پرنده صاحب صدا را 
می نگــرد، از یافته خود لذت می برد، 

این راز و جاذبه پرنده نگری است.
پرنده نگری نسبت به سایر 
ارزان تر  گردشگری  شاخه های 

است
بختیــاری خاطرنشــان کــرد: 
پرنده نگری و تجهیــزات مورد نیاز 
آن به نسبت بســیاری از شاخه های 
و  تفریحــات  و  گردشــگری 
ورزش هایی مانند اسکی، کوهنوردی 
گران نیست، برای شروع پرنده نگری 
یک دوربین، یک کتاب راهنما و یک 
دفترچه یادداشــت نیاز است که تهیه 
آن هم ارزان و هم آســان است، البته 
پرنده نگرهــای حرفه ای چون عاقه 
به ثبت تصویر پرنــده دارند دوربین 
عکاسی هم می خرند، و تصویر مستند 
پرنــده را می تواننــد در گزارش ها، 

مقاالت و کتاب ها استفاده کنند.
»تاج طالیــی« کوچکترین 
پرنده خاورمیانه میهمان پاییز 

و زمستان
بختیاری با اشــاره به گروه بندی 
پرندگان گفت: بخشــی از پرندگان 
مهاجر بهار و تابســتان ایران هستند، 
هم اکنون می توان بادخورک  ها را که 
پرنده های جالبی هســتند در آسمان 
تهران تماشــا کرد؛ آنها بهار تا اواسط 
تابســتان اینجا هستند و حدود مرداد 
ماه به سمت آفریقا مهاجرت می کنند 
حتی از خط استوا هم پایین تر می روند.

پژوهشگر و مدرس پرنده نگری 
افزود: پرندگانی ماننــد زنبورخوار، 
ســبزه قبا، پری شــاهرخ، کوکو هم 
از گروه پرندگانی هســتند که بهار و 
تابستان پیش ما می آیند، نیمه دوم سال 
به آفریقــا و برخی دیگر مانند زردپر 

سرسیاه به هندوستان کوچ می کنند.
بختیاری بیان کرد: گروه دیگری 
از پرندگان هم فقط پاییز و زمســتان 
به کشــور مــا می آیند، تــاج طایی 
کوچکترین پرنــده خاورمیانه را در 
بهار و تابستان نمی توان دید. این پرنده 
فقط در نیمه دوم سال به ایران می آید و 
تا نیمه کشور به سمت پایین هم ممکن 

است پراکندگی داشته باشد.
کارشناس آشــنایی با پرندگان 
افزود: تاج طایی ها در اطراف البرز و 
زاگرس، در تهران، مشــهد و شاهرود 
و مناطقی در این مدار دیده می شوند، 
اما معموال به مناطق گرمسیری جنوب 
نمــی رود و بــا آمدن بهــار به همراه 
خانواده اردک ها و مرغابی ســانان از 

ایران کوچ می کنند.  
ایران میزبان انواع پرندگان 

در چهار فصل
بختیــاری افــزود: بــا توجه به 
موقعیــت جغرافیایی، ایــران در هر 
چهار فصل میزبان گونه های مختلف 
پرنــدگان اســت، البتــه گروهی از 
پرنــدگان هم بومی ســرزمین ایران 
هســتند و همیشه دیده می شوند، این 
گروه هم کمک می کنند که گردشگران 
و پرنده نگران هر زمان و تقریبا در هر 
جایی که اراده کنند، شانس دیدن پرنده 

را داشته باشند.
مــدرس پرنده نگــری اظهــار 
داشــت: گروه دیگــری از پرندگان 
مهاجر عبوری هســتند اوایل پاییز به 
ایران می آیند، یکی دو هفته در برخی 
از شــهرها و بخش هایی از کشــور 
اقامــت دارند و بعد از ســرزمین ما 
عبور می کنند و به مناطق دیگر جهان 
می روند و در زمان برگشت هم تقریبا 
زمــان نوروز مدتی در کشــور دیده 
می شــوند و دوباره به راه خود را ادامه 

می دهند.

پژوهشگر و مدرس پرنده نگری گفت: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، در هر چهار فصل 
میزبان گونه های مختلف پرندگان است از این نعمت ویژه و موهبت خدادادی برای رونق »پرنده نگری«، جذب 

گردشگر و توسعه صنعت گرشگری باید به صورت مطلوب استفاده کنیم.

پژوهشگر و مدرس پرنده نگری:

»پرنده نگری« موقعیت ویژه 
برای توسعه گردشگری ایران

گروه گردشــگری - سازمان 
جهانی گردشگری در آخرین گزارش 
خــود از وضعیت بازار گردشــگری 
در سه ماه نخســت ۲۰۲۱ از کاهش 
تعداد گردشگران حتی بیشتر از سال 
۲۰۲۰ خبــر داد کــه البته بــا تکیه بر 
واکسیناسیون عمومی امید بر بهبودی 
آرام ایــن بازار را همچنان انتظار دارد.
ورود گردشگران بین المللی در دوره 
ســه مــاه ژانویه تا مــارس ۲۰۲۱ در 
مقایسه با سال ۲۰۲۰ حدود ۸۳ درصد 
کاهش یافته است که این امر ناشی از 
باال بودن محدودیت های سفر و پایین 
بودن اعتماد و اطمینان مسافران به سفر 
به دلیل شیوع گسترده کرونا بوده است. 
این روند کاهشی به دنبال افت بی سابقه 
۷۳ درصدی در ســال ۲۰۲۰، بدترین 
ســال ثبت شــده برای گردشگری 
بین المللی اســت. این کاهش شدید 
نشان دهنده از دست دادن حدود ۱۸۰ 
میلیون گردشگر خارجی در مقایسه با 
مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ است و این 
رقم در مقایســه با سال ۲۰۱۹ کاهش 
۲۶۵ میلیون نفری را نشــان می دهد. 
حجم سفرهای بین المللی همچنان ۸۸ 
درصد کمتر از سه ماه اول سال ۲۰۱۹ 

یعنی مقطع پیش از همه گیری است.
همچنیــن درآمد گردشــگری 
بین المللی در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۳۰ 
میلیــارد دالر کاهش پیــدا کرده که با 
توجــه به کاهش ســفرهای جهانی، 
۶4 درصــد کاهش درآمدی را تجربه 
کرده است. گردشگران بین المللی در 
ســال گذشته حدود ۵۳۶ میلیارد دالر 
در مقاصد هزینه کرده اند که این مبلغ 
یک سوم هزینه های سال ۲۰۱۹ با رقم 

۱4۶۶ میلیارد دالر بوده است.
براســاس این آمارها، آســیا و 

اقیانوســیه با کاهش ۹4 درصدی در 
سه ماه نخست ۲۰۲۱، همچنان نسبت 
به سایر مناطق بیشترین میزان رکود را 
تجربه کرده اســت. این روند کاهشی 
برای اروپا با افت ۸۳ درصدی، آفریقا 
کاهش ۸۱ درصدی، خاورمیانه افت 
۷۸ درصدی و قاره آمریکا کاهش ۷۱ 
درصدی برآورد شــده است. اگرچه 
داده های ماه مــارس آمار کمتر از ۶۵ 
درصــد کاهش در مقایســه با مارس 
۲۰۲۰ را نشــان می دهد اما در مقایسه 
با ســال ۲۰۱۹ کاهش قابل توجه ۸۸ 
درصدی را تجربه کرده است.بسیاری 
از کشورها محدودیت های سختگیرانه 
سفر از اواخر سال ۲۰۲۰ را به دلیل بدتر 
شدن اوضاع بیماری همه گیر با افزایش 
موارد انواع جدید مجددا اعمال کردند. 
ایــن محدودیت ها شــامل آزمایش 
اجباری، قرنطینه، ممنوعیت مقررات 
رفــت و آمد، ممنوعیت های محلی و 
در برخی موارد بسته شدن کامل مرزها 
است. در اوایل فوریه ۲۰۲۱ حدود ۳۲ 
درصد از مقصدهــای جهان به طور 
کامــل برای گردشــگران بین المللی 
بســته بودنــد و ۳4 درصــد دیگر 
محدودیت های جزئی برقرار کردند. 
عاوه بر این میزان واکسیناســیون در 
کشورها و مناطق کندتر از حد انتظار و 

کاما نامتوازن بوده است.
باتوجه به این شــرایط در تمام 
مناطق جهان در ســه ماه نخست سال 
شاهد کاهش چشمگیر در گردشگران 
ورودی بوده ایم. در چند منطقه جهان 
شــاهد کاهش ۹۰ تــا ۱۰۰ درصدی 
بوده ایم که در آســیا و اقیانوسیه بیشتر 
به چشــم می خورد. اروپای مرکزی و 
شرقی، اروپای جنوبی و مدیترانه ای، 
آمریکای مرکزی، آفریقای شــمالی 

و صحــرای جنوبی کاهــش زیر ۸۰ 
درصــدی داشــته اند. مقاصد حوزه 
کارائیب با افت ۶۱ درصدی کمترین 
میزان کاهش را در بین ســایر مناطق 
در ســه مــاه اول ۲۰۲۱ تجربه کرده 
اســت. زیرا چندین مقصد این منطقه 
جزیره ای عملکرد بهتری در ماه مارس 
داشــته است. اما چند کشور در ژانویه 
تا مارس ۲۰۲۱ حتــی میزان کاهش 
را بــه کمتر از ۵۰ درصد رســانده اند 
کــه می توان به مکزیــک، جمهوری 
دومینیکن، پورتوریکو، ماکائو، مالدیو، 
آلبانی و بلغارستان اشاره کرد.با این حال 
طبق بررسی های کارشناسان سازمان 
جهانی گردشــگری ایجاد اعتماد به 
بازار گردشــگری طــی ماه های مه 
تــا آگوســت ۲۰۲۱ در حال افزایش 
است. ســرعت واکسیناســیون در 
برخــی از بازارهای اصلی و همچنین 
سیاست های ایمن سازی گردشگری 
به ویژه گواهینامه سبز دیجیتال اتحادیه 
اروپا، امیدها را برای بازگشت برخی 

از بازارها افزایش داده است. 
با وجود این به دلیل افزایش انواع 
جدید ویروس کرونا و شــیوع مداوم 
بیمــاری همه گیــر محدودیت های 
ســفر همچنان وجــود دارد. در واقع 
بازگشت بازار گردشــگری به ادامه 
روند واکسیناســیون، شــروع مجدد 
ایمــن و مســووالنه گردشــگری با 
واکنش هماهنگ بین کشورها در مورد 
محدودیت سفر، پروتکل های ایمنی 
اســتاندارد و ارتباطات موثر بستگی 
دارد.بــا توجه به نامشــخص بودن 
وضعیت ۲۰۲۱ حــدود ۶۰ درصد از 
متخصصان زمان بازیابی گردشگری 
بین المللی را در ســال ۲۰۲۲ می دانند 
این درحالی اســت که در نظرسنجی 
اولیــه در ژانویــه ۵۰ درصد احتمال 
بازگشت در ســال ۲۰۲۲ را می دادند 
همچنیــن حدود 4۰ درصــد از آنان 
بازگشــت گردشگری را در نیمه دوم 
سال ۲۰۲۱ برآورد می کنند که این رقم 

در ژانویه ۵۰ درصد بوده است.
متخصصان بازگشــت به سطح 

پیــش از کرونا را نیز مــورد ارزیابی 
قــرار داده اند و حــدود 4۹ درصد از 
آنها بازگشت به سال ۲۰۱۹ را در سال 
۲۰۲4 یا بعــد از آن برآورد می کنند و 
تنها ۳۷ درصد بازگشت به سطح پیش 
از همه گیری را در سال ۲۰۲۳ می دانند. 
این درحالی اســت که در نظرسنجی 
ژانویه حدود 4۷ درصد از کارشناسان 
معتقد به بازگشــت گردشــگری در 
ســال ۲۰۲۳ بودند. ســازمان جهانی 
گردشــگری در اوایل سال ۲۰۲۱ در 
پیش بینی های خود دو سناریو را مطرح 
کرده بود که احتمال بازگشت را از ماه 
ژوئیه یا سپتامبر برآورد کرده که میزان 
کاهش را بــه ۵۵ درصد یا ۶۷ درصد 
می رساند. اما با توجه به نتایج ضعیف 
در ســه ماه اول ۲۰۲۱، سناریوها نیز 
به سمت ارقام پایین تجدیدنظر کرد. 
در ســناریوی اول جهش را همچنان 
از مــاه ژوئیه می دانند که ورودی های 
بین المللــی با افزایش 4۰ درصدی در 
ســال ۲۰۲۱ نســبت به ۲۰۲۰ همراه 
خواهد بود، اگرچه همچنان ۶۳ درصد 
کمتر از ســطح پیش از کرونا در سال 
۲۰۱۹ است. سناریوی دوم که جهش 
را در ماه سپتامبر درنظر می گیرد با ۱۰ 
درصد افزایش ورود در مقایسه با سال 
۲۰۲۰، کاهش ۷۵ درصدی نسبت به 

سال ۲۰۱۹ خواهد داشت.
بــرای  تقاضــا  درحالی کــه 
به شــدت  بین المللی  گردشــگری 
کاهش یافته و همچنان تحت فشــار 
است، گردشگری داخلی در چندین 
بازار بزرگ همچون چین و روســیه 
رشــد قابل توجهی داشته به طوری که 
ســفرهای هوایی به ســطح پیش از 
کرونا در ســال ۲۰۱۹ رسیده است و 
همچنان به رشــد خود ادامه می دهد. 
مســافران چینــی در تعطیات یک 
هفته ای جشنواره عید چینی ها که در 
۱۷ فوریه به پایان رسید، ۲۵۶ میلیون 
سفر داخلی داشــته اند که طبق اعام 
وزارت گردشــگری چین، نسبت به 
مدت مشابه در سال ۲۰۹ افزایش ۷۵ 

درصدی داشته است.

گروه گردشگری - وزیر میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
گفت: توســعه دیپلماسی گردشگری 
جزو اولویت ها و برنامه های محوری 
این مجموعه با هدف گسترش روابط 

با کشورهای همسایه است.
علی اصغر مونسان به بازدیدش 
از منطقــه کلیبر و پل هــای تاریخی 
خداآفرین اشــاره کرد و افزود: مرمت 
و ثبت جهانی مشترک پل های تاریخی 

خداآفریــن با جمهــوری آذربایجان 
مــورد تاکید بوده و ایــن موضوع در 
دســتور کار وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه شهرستان 
خداآفریــن به لحــاظ قرارگیری در 
منطقه آزاد ارس و همجواری با کشور 
دوست و همسایه جمهوری آذربایجان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 
اظهار کرد: خداآفرین سفیر فرهنگی، 

تاریخی و دیپلماسی گردشگری منطقه 
شمال غرب کشور محسوب می شود 
کــه باید در راســتای ارتقای ســطح 
زیرســاخت های آن اقدامات ویژه ای 

انجام شود.
مونسان ادامه داد: پل های تاریخی 
خداآفرین به لحاظ قدمت و موقعیت 

ویژه بین کشــور ایــران و جمهوری 
آذربایجــان باید بیــش از پیش مورد 

توجه قرار بگیرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه پل های 
تاریخی خداآفرین طی ســال ها دچار 
آســیب های جدی شده است، یادآور 
شد: مرمت و اصاح این آثار ارزشمند 

تاریخی اضطراری بوده و باید اولویت 
میــراث فرهنگی آذربایجان شــرقی 

باشد.
مونسان با اشاره به اینکه مرمت و 
ثبت جهانی پل های تاریخی خداآفرین 
بــه صورت مشــترک بــا جمهوری 
آذربایجان، توسط این وزارت پیگیری 

خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه این 
پل های تاریخی با جمهوری آذربایجان 
مشترک اســت، لذا رایزنی با همتای 
آذربایجانــی را در دســتور کار قرار 
خواهیم داد تا عاوه بر اقدام به مرمت 
و ثبت جهانی مشــترک، دیپلماســی 
گردشگری دو کشور را توسعه دهیم.

بــه گــزارش ایرنــا، پــل های 
خداآفریــن به تعداد ۲ فقره و با فاصله 
۸۰۰ متر از یکدیگــر در نقطه باریک 
رودخانه ارس ســاخته شده  اند؛  این 
۲ پــل از نظر مهندســی و معماری با 
یکدیگــر تفاوت دارند؛  یکی از آن ها 
با سنگ سفید ساخته شده و ۱۱ دهانه 
دارد،  بلندیــش ۱۲ متر و طول آن ۱۳۰ 

متر است.
 پــل دیگر با آجر پخته ســاخته 

شــده است که ۲۰۰ متر طول،  4/۵ متر 
عرض و ۱۵ دهانه دارد و اندازه آجرها 
و معماری ایــن پل، تاریخ احداث آن 

را به سده ۱۳ شمسی مربوط می کند.
مونســان روزهای یکشــنبه و 
دوشــنبه این هفته بــرای افتتاح چند 
طرح در حــوزه میــراث فرهنگی و 
گردشگری و همچنین بازدید از طرح 
هــای عمرانی این حوزه به آذربایجان 

شرقی سفر کرده بود.

نبض جهانی توریسم در فصل اول ۲۰۲۱ سنجش شد؛
رکورد جدید از رکود سفر خارجی

بــا توجه بــه موقعیت جغرافیایــی، ایران در هــر چهار فصل میزبــان گونه های 
مختلف پرندگان اســت، البته گروهی از پرندگان هم بومی ســرزمین ایران هستند 
و همیشــه دیده می شــوند، این گروه هم کمک می کنند که گردشگران و پرنده نگران 
هر زمان و تقریبا در هر جایی که اراده کنند، شــانس دیدن پرنده را داشــته باشند.

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری: 

توسعه دیپلماسی گردشگری اولویت وزارت میراث فرهنگی است


