
يعقوب شــــاددل: استان اردبيل در شمالغرب ايران و در مجاورت 
استانهاي آذربايجانشرقي،زنجان،گيالن و حدود 283 كيلومتر 
مرز مشترك با جمهوري آذربايجان يكي از زيباترين نقاط كشور 

از نظر طبيعي و تاريخي و فرهنگي ميباشد.
براســـاس آخرين تقسيمات كشوري اســـتان اردبيل شامل 
شهرســـتانهاي اردبيل،بيله سوار،پارس آباد،خلخال،مشگين 
شـــهر،گرمي،نمين،نير،كوثر بوده و بالـــغ بر 1225000 نفر 

جمعيت مي باشد
ســـبالن- ارتفاعات باغرو(تالش)صلوات داغ،خروســـلو 
از معروفتريـــن كوها وارس(اراز) قره ســـو-دره رود- خياو 
چاي- نمين چاي از رودهاي مهم درياچه شـــورابيل- درياچه 
– درياچه نوشهر 5-درياچه آلوچه  نيور-درياچه شـــورگل 4
6-درياچه كمي آباد 7-درياچه مال احمد 8-مرداب قره سو.. از 

درياچههاي زيبا و ديدني استان اردبيل به شمار مي روند
مســـعود علويان صدر رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري اســـتان اردبيل ضمن تشريح پديدههاي 
طبيعي و گردشگري اين استان گفت:زمينه و بستر الزم براي 
رونق گردشگري در ســـالهاي اخير در اين استان مهيا شده و 
اين اســـتان آماده پذيراي گردشگران داخلي و خارجي در تمام 

فصول سال ميباشد.
وي افزود:اســـتان اردبيل به جهت داشتن اقليم بينظيرو آب 
و هوايي اســـتثنايي از ديرباز و در طول تاريخ مامن و مسكن 
انسانها و مهد تمدن ها وفرهنگ هاي مترقي بوده است، وجود 
بيش از 1500 اثر تاريخي بصـــورت محوطهها،تپهها،پلها 
،بناها،قلعههـــا و … در جاي جاي اســـتان از جمله محوطه 

تاريخي پيرازميان در مشكين شهر و گيلوان در شاهرود خلخال 
، تپه تاريخي نادر در اصالندوز و آناهيتا در سرعين،پل پرديس 
در شهرســـتان كوثر و هفت چشمه در اردبيل بقاع شيخ صفي 
الدين اردبيلي و شـــيخ جبرائيل و مجموعه بزرگ بازار تاريخي 
اردبيل و قلعههاي اولتان در پارس آباد،قهقه در مشكين شهر و 

قيزقلعه در بيله سوار مويد اين امراست.
علويان صدرافـــزود:از ســـوي ديگر جاذبه هـــاي متنوع 
طبيعي از جمله وجود بيش از 110 چشـــمه آب گرم و ســـرد 

معدني در شهرهاي سرعين،مشكين شـــهر،نير،كوثر،و …
 استان اردبيل را به عنوان مهمترين كانون آبهاي معدني و درماني 
كشور و سرزمين چشمههاي بهشتي معروف كرده است؛وجود 
كوهها و درههاي شگرف و زيبا همچون كوه اسطورهاي و مقدس 
ســـبالن، دومين كوه مرتفع ايران،كوه آق داغ گونههاي متنوع 
گياهي و جانوري و مناطق حفاظت شـــده و شكار ممنوع و دره 
اعجاب انگيز شيروان دره سي ، رودهاي پرآب و هميشه جاري 
ارس،قزل اوزن ، دره رود، قره ســـو و بالغلو و …؛ درياچههاي 
زيباي شورابيل ،نئور،سبالن و دشتهاي پرمحصول و فراخ اردبيل 
و مغان و تفرجگاههاي چشم نوازفندقلوي نمين و بوالغالر نير در 
كنار هواي مطبوع و دلنواز و غذاهاي لذيذ محلي وسوغاتي هايي

 به شيريني عسل سبالن و حلواي سياه اردبيل با آيينها و مراسمات 
مختلف و فستيوال ها و جشـــنوارههاي متنوع مانند فستيوال 
ورزش هاي زمستاني، جشنواره كوچ عشايرشاهسون،جشنواره 
گل هـــاي بابونه نمين و رغايب كلور بـــا نمادهايي از هنرها و 
صنايع دستي متنوع همچون قالي،گليم،جاجيم،ورني و هنرهاي 
چوبي و سفال،كاشي و تراش سنگهاي تزئيني و محصوالت 

چرمي و … همه و همه تنها گوشهاي از زيبائي ها و جاذبه هاي 
استان اردبيل مي باشـــد كه با تاسيسات متنوع گردشگري از 
جمله دهها هتل ومركز اقامتي و پذيرائي و تفريحي و فرهنگي با 
مردماني فرهنگ دوست و ميهمان نواز از سرمايه ها و منابع مهم 

گردشگري استان اردبيل ميباشد.
رييس ســـازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان اردبيل دربخش ديگري از سخنان خود افزود:اين استان 
با آثار تاريخي و پديدههاي زيباي طبيعي و داشتن آداب و رسوم 
خاص به ويژه زندگي عشـــايري و صنايع دستي متنوع يكي از 
كانونهاي مهم گردشگري ايران است كه در هياهوي زندگي 
شهري مكان مناسبي براي گردشگران داخلي و خارجي است 
علويان صدر افزود:بر اساس آمارهاي اعالم شده ساالنه بيش 
از پنج ميليون و دويســـت هزار نفر گردشگر داخلي و نزديك 
به 35 هزار نفر گردشگر خارجي ازجاذبههاي تاريخي و طبيعي 
اين استان بهرهمند ميشوند.اين استان با داشتن مناظر طبيعي 
مختلف و آبهاي گرم از مناطق منحصر بفرد ايران اســـت كه 
درســـكوت آرامش بخش تفرجگاههاي بكر،صداي دلنشين 
چشـــمهها و جويبارها ،وجود كوهها،درههاي سرسبز و باغات 
آن روح تازه اي برجســـم و روح انسان هاي خسته از زندگي 

پرهياهوي شهري مي دمد.
وي گفــــت: وجود آثار تاريخي مهم و متعدد چون بقعه شــــيخ 
صفيالدين اردبيلي بقعه شــــيخ كلخوران در كنار ساير بقعهها، 
كاروانسراها،بازار بزرگ و تاريخي اردبيل،پلها،قلعهها،خانههاي 
تاريخي و آثار ديگر و آب و هواي مطبوع در كنار شــــگفتيهاي 
طبيعي از جمله كوه سرسبز سبالن با چشمهها و يخچالهاي 
كــــم نظير،منطقه جنگلي فندقلو در نمين،گردنه ديدني حيران 
در مســــير اردبيل- نمين به آستارا،چشمههاي آبگرم و سرد  در 
سرعين ،نير،گيوي و مشگين شهر،دشت گرمسيرمغان،باغها 
و كوهســــارهاي خلخال ،درياچــــه طبيعي نئــــور در كوه 
باغرو،درياچه شورابيل و … اين استان را به عنوان يك قطب 

گردشگري مطرح كرده است
وي به پتانسيل استان اردبيل در آبهاي گرم معدني اشاره كرد 
و گفت:آبگرمهاي معدني باخاصيت درماني و شـــفابخش در 

مناطق مختلف اين استان بويژه در شهرسرعين همراه با آب و 
هواي خنك محيطي دلچسب براي گردشگران بوجود آورده 
و هر ســـال هزاران نفر گردشگر را بسوي خود جذب ميكند . 
اســـتخرهايي كه گرماي آب هاي پرخاصيت آنها در پوست و 
استخوان نفوذ كرده و با خروج از آنها هواي خنك و پاك حاكم 
بر محيط خستگي و ناراحتي ها را از جسم و روان انسانها دور 

ميكند كه قابليت مهمي براي توريسم درماني ميباشد
يحيي نقي زاده معاون گردشـــگري سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل نيز «تاالب شورابيل» 
را دومين قطب گردشـــگري در استان اردبيل دانست و گفت 
: تاالب شـــورابيل در داخل شهر اردبيل با ايجاد فضاي سبز و 
امكانات تفريحي به دومين قطب گردشـــگري استان بعد از 

سرعين تبديل شده است.
وي افزود : وســـعت اين درياچه از 74 هكتار به 180 هكتار و 
حجـــم آن از 1/1 ميليون متر مكعب به 14 ميليون متر مكعب 
افزايش يافته و در حال حاضر ساالنه صدها هزار گردشگر از اين 
درياچه و امكانات تفريحي آن بويژه در فصول بهار و تابستان 
اســـتفاده ميكنند و در ايام تعطيل از شـــلوغترين مكانهاي 

تفريحي استان است.
نقي زاده تفرجگاه جنگلي فندقلـــو  رايكي از مناظر دل انگيز 
طبيعي اســـتان اردبيل عنوان كرد و گفت : جنگل فندقلو در 
10 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان نمين با مناظر دل انگيز 
طبيعي همه ساله پذيراي ده ها هزار نفر از گردشگران است.در 
اين جنگل گونههايي ازدرختان به همراه گياهان متنوع،تركيب 

زيبايي از جنگل و مرتع را در اين منطقه به وجود آورده اند.
معاون گردشــــگري ســــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشــــگري اســــتان اردبيل همچنين در ارتباط با امكانات و 
تاسيسات گردشگري اين اســــتان گفت:استان اردبيل با داشتن 
بيش از 200 واحد اقامتي اعم از هتل ،هتلآپارتمان و ميهمانپذير 
و متل و همچنين بيش از 150 مجتمع خدماتي رفاهي و پذيرايي 
بيــــن راهي امكانات و فضاهاي فرهنگي ورزشــــي و تفريحي از 
جمله موزه – كتابخانه – ورزشــــگاهاي مناسب و اماكن مقدسه 

تاريخي از جمله مناطق مهم گردشگري كشور مي باشد.

ن اردبيل در شمالغرب ايران و در مجاورت 
3قي،زنجان،گيالن و حدود 283 كيلومتر 

تاريخي پيرازميان در مشكين شهر و گيلوان در شاهرود خلخال 
، تپه تاريخي نادر در اصالندوز و آناهيتا در سرعين،پل پرديس 

ه…همه و همه تنها گوشهاي از زيبائي ها و جاذبه هاي …چرمي و
استان اردبيل مي باشـــد كه با تاسيسات متنوع گردشگري از

مناطق
هواي

آمادگي اردبيل براي پذيرايي
 از گردشگران داخلي و خارجي 

در نوروز 88 مسعود علويان صدر
 رييس سازمان ميراث فرهنگي ، 

صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل

يحيي نقي زاده 
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ،
 صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل


