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  )با کلیک بر روي هر کشور، اطالعات همان کشور را مشاهده خواهید کرد (  :فهرست کشورهاي درج شده در این کتاب 

  کره جنوبی  روسیه  اوگاندا  آرژانتین

  کانادا  رومانی  انگلستان  آفریقاي جنوبی

  گرجستان  ژاپن  اردن  آلبانی

  نلهستا  سوریه  بوسنی  آلمان

  لبنان  سوئیس  بلژیک  آذربایجان

  لوکزامبورگ  سوئد  بلغارستان  اتریش

  مصر  سنگاپور  بالروس  ارمنستان

  مکزیک  عمان  برزیل  ازبکستان

  مراکش  عربستان  بحرین  اسپانیا

  مجارستان  عراق  پرتغال  استرالیا

  مالزي  فرانسه  پاکستان  اسلوونی

  مالدیو  فنالند  تونس  افغانستان

  مالت  طرق  ترکیه  الجزایر

  مغولستان  قرقیزستان  ترکمنستان  امارات متحده عربی

  نروژ  قزاقستان  تایوان  اندونزي

  نپال  قبرس  تایلند  اوکراین

  هندوستان  قبرس شمالی  تاجیکستان  ایالت متحده آمریکا

  هلند  کویت  چک  ایتالیا

  یمن  کرواسی  چین  ایرلند

  یونان  کره شمالی  دانمارك  ایران
  

 زا بیشتر بدانیمدر مورد انواع وی
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  Argentine Republic آرژانتین: کشور

  
 بوینس آیرس: پایتخت

 کیلومترمربع 2766890: وسعت

 اسپانیایی: زبان رسمی

 پزو: واحد پول

 بوینس آیرس، کوردوبا، روزاریو، توکومین، الپالتا: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

. آرژانتین از لحاظ وسعت دومین کشور آمریکاي جنوبی و در فهرست وسعت کشورها هشتم در جهان است. یکاي جنوبیآرژانتین کشوري است در آمر
این کشور از شمال با پاراگوئه و بولیوي، از شمال شرق با . است در غرب و اقیانوس اطلس جنوبی در شرق و جنوب واقع شده) رشته کوه(آرژانتین بین آند 
 .از جنوب و غرب با شیلی مرز مشترك دارد برزیل و اروگوئه، و

  :جغرافیا

: توان تقریبا به چهار قسمت تقسیم نمود این کشور را می. باشد کیلومتر می 1400کیلومتر، و از شرق تا غرب  3700مرز آرژانتین تقریبا از شمال تا جنوب 
نفت پاتاگونیا در نیمه جنوبی پایین ایالت تییرا دل فیوگو؛ فالتهاي نیمه  دشتهاي حاصلحیز پامپا در مرکز کشور، قسمت کشاورزي در فالت، جلگه غنی از

بلندترین نقطه از سطح دریا در آرژانتین در ایالت مندوزا قرار . هاي پرپیچ و خم آند در امتداد مرز غربی با شیلی گرمسیري گرانچاکو در شمال، و رشته کوه
ترین نقطه در الگونا دلکاربیون  باشد و پست ترین کوه کشورهاي آمریکایی، در نیمکره جنوبی می ح دریا، مرتفعمتر از سط 696کوه آکنکاگوا، در ارتفاع . دارد

مرکز . باشد ترین نقطه بر روي قاره آمریکاي جنوبی می این نقطه همچنین پست. زیر سطح دریا است) فوت -344(متر  -105در ایالت سانتاکروز با ارتفاع 
 .است بخش مرکزي جنوب الپالما واقع شدهجغرافیایی کشور در 

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

عالوه بر اینها در بین . باشند آن پورتستان مى %2بوده و فقط  مردم این کشور پرو این مذهب%93رسمى مردم آرژانتین رومان کاتولیک است؛ که  دین
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فعالیت مذهبى برا ى کلیه ادیان و . دهند تشکیل مى ا طرفداران ادیان و مذاهب دیگر از جمله مسلمانمابقى ر %4را یهودیان و  %1 جمعیت این کشور
  .بوده و هیچگونه محدودیتى ندارد مذاهب در آرژانتین آزاد

 :اقتصاد

ت تولید میشود، در حالی که میوه و در ناحیه پامپاس غال. آرژانتین یکی از عمده ترین تولیدکنندگان گوشت گاو و گوسفند، پشم، گندم و در جهان است
بیش از نیمی از مساحت آرژانتین را مراتع تشکیل میدهد که در ناحیۀ پامپاس گاو گوشتی و . انگور از محصوالت مهم شمال غرب کشور به حساب می آید

هم اکنون بزرگترین ) کاغذ، خمیر کاغذ، منسوجات شامل مواد شیمیایی، فوالد، سیمان،(با وجود این، صنایع تولید . در پاتاگونی گوسفند پرورش میابد
این کشور از نظر منابع طبیعی من   .، نیروگاههاي اتمی و نیروگاههاي آبی تشکیل میدهند منابع تامین انرژي عمدتا ذغال سنگ. سهم را در اقتصاد داراست

آرژانتین فوق العاده . براي تولید نیروي هیدروالکتریک داردجمله نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن و فلزات کمیاب غنی است و امکان بالقوه زیادي 
با این حال اصاحات مالی . خودکفاست، با وجود این، موقعیتش به عنوان قدرتی اقتصادي به دلیل بی ثباتی سیاسی و میزان باالي تورم نزول کرده است

  .چشم انداز اقتصادي را بهبود بخشیده است 1990دهه

  :جاذبه هاي گردشگري

  جاذبه هاي گردشگري و توریستی پورتو ایگوازو

این شهر که در شمال شرقی آرژانتین قرار . پورتو ایگوازو شهري مرزي در ایالت میسیونز آرژانتین است و پنجمین شهر بزرگ این ایالت محسوب می شود
شهر فاصله دارند و به همین دلیل صنعت توریسم این شهر بسیار پر  کیلومتر از این 18آبشارهاي ایگواسو تنها . دارد با پاراگوئه و برزیل هم مرز می باشد

 .آب و هواي پورتو ایگوازو مرطوب نیمه حاره ایست و ماه نوامبر، بارانی ترین ماه سال در این شهر محسوب میشود. رونق می باشد

که مقدار جریان آب آنها سه برابر آبشارهاي نیاگارا براورد شده  یکی از مشهور ترین جاذبه هاي آرژانتین، آبشارهاي رود ایگواسوست: آبشارهاي ایگواسو
این . دارداین آبشارها که بین کشور برزیل و آرژانتین قرار دارند، در جنگل هاي نیمه حاره اي قرار دارند و هر سمت آن، نماهاي مخصوص به خود را . است

  .ز آسمان میتوانید به عظمت و زیبایی واقعی آن پی ببریدآبشار شامل چندین آبشار کوچکتر است و تنها با تماشاي آن ا

در طول پنج شبی که ماه کامل است، در پارك ملی ایگواسو تورهایی همراه با راهنما برگزار میشود که شامل سفري ): گشت در ماه کامل(آب هاي بیکران 
تاریکی شب، صداي حیوانات مختلف در جنگل، . گلوگاه شیطان قرار دارد میشود کوتاه با قطار و راه پیمایی بر روي پل هاي پیاده رو تا سکویی که بر روي

  .صداي آبشار و رنگین کمانی که توسط نور ماه و قطرات آبشار شکل گرفته فضایی بسیار خیره کننده را به وجود می آورند

راهنماها به شما درباره نوع و جنس سنگ ها و انرژي مثبتی که . دکیلومتري پورتو ایگوازو قرار دارن 47معادن سنگ هاي قیمتی واندا در : معادن واندا
  .در این مکان یک مرکز خرید، اشیاء دکوراتیو، جواهرات، سنگ هاي کریستال و غیره را به فروش میرساند. برخی سنگ ها دارند توضیح خواهند داد

هزار هکتار آن در برزیل است و بزرگترین جنگل حفاظت شده  170ین، و هزار هکتار آن در آرژانت 55پارك ملی که مساحتی بیش: پارك ملی ایگواسو
گونه پرنده و پستاندار بزرگ و کوچک از جمله گوزن، سمور و پلنگ  1100این جنگل هاي نیمه حاره اي محل زندگی . جنوب آمریکا محسوب میشود

  .ذاب می باشدموزه جانور شناسی تاریخ طبیعی این پارك ها بسیار ج. آمریکایی می باشند

 ال آریپوکا مانند یک شهربازیست که با جلب توجه بازدید کنندگان به تاثیرات بدي که قطع درختان بر روي محیط زیست میگذارد فضایی بسیار: ال آریپوکا
دهکده . 2ته شده است، ساختمانی عظیم که با درختان بسیار بزرگ ساخ. 1: بخش مختلف تقسیم میشود 6این مجموعه به . جالب بوجود آورده است

. 5یاتی، محل فروش محصوالت محلی، . 4تاکورو که خانه اي با انواع سنگ هاي مختلف است، . 3بازسازي شده گوارانی و خرید صنایع دستی گوارانی ها، 
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  .رستوران زیباي ترمیتاس. 6بستنی فروشی کوکوروچو، و 

تالقی ریو ایگواسو و ریو پارانا، و در ورودي پورتو میرا، مرز سه کشور و نقطه مشترك بین در سمت شمال غرب پورتو ایگوازو، در محل : مرز سه کشور
  .از این نقطه نمایی فوق العاده به اطراف قابل رویت می باشد. برزیل، آرژانتین و پاراگوئه قرار دارد

ده میشوند که رسیدن اولین فاتحان به رهبري آلوار نونز به در شیبی که به سمت ریو ایگواسوست، نقاشی هاي دیواري بسیاري دی: نقاشی هاي دیواري
  .منطقه ایگوازو را نشان میدهند

  جاذبه هاي گردشگري و توریستی بوینس آیرس

این  .ی باشدبوینس آیرس پایتخت و بزرگترین شهر آرژانتین، و دومین شهر بزرگ آمریکاي جنوبیست و در لغت به زبان اسپانیایی به معناي بادهاي آرام م
بوینس آرس در ساحل غربی دهانه رود ریو دل . شهر یکی از بزرگترین شهرهاي آمریکاي التین است و فرهنگ ها و سنت هاي بسیاري را در خود جا داده

یمه حاره ایست آب و هواي این شهر، مرطوب ن. ساکنان بوینس آیرس را پورتنوس میخوانند. ال پالتا، و در ساحل جنوب شرقی آمریکاي جنوبی واقع شده
 .سردترین ماه سال در بوینس آیرس ژوئیه می باشد. و چهار فصل سال را میتوانید در آن تجربه کنید

هنرمندان بسیاري این قبرستان بسیار مشهور را محلی مسحور کننده . اولین توقفگاه هر توریستی در بوینس آیرس، قبرستان ریکولتاست: قبرستان ریکولتا
دروازه . از رئیس جمهورها، دیکتاتورها، نویسندگان، افسانه ها و قهرمانان در این شاهکار عظیم معماري و مجسمه سازي دفن شده اندبسیاري . میدانند

هکتار دارد به سبک نئوکالسیک با ستون هایی یونانی هستند و آرامگاه هاي مرمري زیبایی که با مجسمه  5هاي ورودي این قبرستان که وسعتی بیش از 
قبرستان ریکولتا از جمله قبرستان هاییست که تنها تاریخ مرگ بر روي قبرهاي آن حک . زیبا تزئین شده اند نمایی خیره کننده به قبرستان داده اند هاي

  .میشود نه تاریخ تولد

سادا در انتهاي شرقی پالزا دي مایو، کاسا رو. کاسا روسادا یا کاخ صورتی محل رسمی اقامت و دفاتر کار رئیس جمهور آرژانتین میباشد: کاسا روسادا
این . پایه هاي بوینس آیرس در آن بنا شد و توسط موسسات سیاسی بسیار مهم شهر و آرژانتین احاطه شده قرار دارد 1580میدانی بزرگ که از سال 

ملی شامل اتاق مجسمه هاي نیم تنه مرمري به دستور رئیس جمهور خولیو آرجنتینو روکا ساخته شد مملو از گنجینه هاي  1882ساختمان که در سال 
  .رئیس جمهورهاي گذشته، پلکان ایتالیا و موزه کاسا روسادا می باشد

پالزا دي مایو همیشه نقطه مرکزي شهر محسوب میشده و هم اکنون نیز اجراهاي فی البداهه تاریخی بسیاري هر هفته در : پالزا دي مایو یا میدان بزرگ
کابیلدوي قدیمی و کلیساي جامع نیز در این میدان واقع . این مکان عمومی در مقابل کاسا روسادا یا کاخ صورتی قرار دارد. میاید این میدان به اجرا در

  .بهترین راه دیدن این جاذبه ها، همراه شدن با تورهاي روزانه بوینس آیرس می باشد. شده اند

به  1936این ستون در سال . متر سمبل ملی شهر و مردم آن است 68رتفاعی حدود ستون هرمی بوینس آیرس با ا: ستون هرمی شکل بوینس آیرس
بدنه خاکستري این ستون که . مناسبت چهارصدمین سال تاسیس شهر در میدان جمهوري، مکانی که پرچم آرژانتین براي اولین بار برافراشته شد بنا شد

  .ست، توسط بازارها و ساختمان هاي بلند اطراف آن احاطه شدهمکانی براي اجراي فعالیت هاي فرهنگی و رویدادهاي دیگر ا

این مرکز نه تنها بهترین آثار هنري را به نمایش . بهترین نمایشگاه هاي بوینس آیرس در مرکز فرهنگی بورخس برگزار میشوند: مرکز فرهنگی بورخس
برخی از نمایشگاه هاي اخیر این مرکز شامل . مستقل را نیز برگزار میکندمیگذارد بلکه رویدادهاي هنري اي همچون تئاتر، اجراهاي مدرن و فیلم هاي 

محوطه زیباي هنري طبقه باال توسط نوري که از سقف شیشه اي آن . عکاسی هاي رابرت کاپا و آثار نقاش و مجسمه ساز مشهور سالوادور دالی میباشد
  .ا امکان برگزاري چهار نمایشگاه همزمان را به هنرمندان میدهدسازه تی شکل این بن. میتابد منظره اي روشن و خیره کننده دارد

در خیابان هاي سنگفرش شده . سن تلمو با معماري اسپانیایی، رستوران ها و اجراهاي سنتی خود، منحصر بفردترین منطقه بوینس آیرس است: سن تلمو
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بعداز ظهر یکشنبه ها، پالزا دورگو مملو از غرفه هاي صنایع دستیست و . کنید این منطقه مغازه هاي عتیقه فروشی و تاریخچه تانگو را میتوانید مشاهده
  .این منطقه را میتوان بخش هنري شهر بوینس آیرس محسوب کرد. این میدان تاریخی به یک میلونگا یا صحنه تانگو تبدیل میشود

فرهنگی ریکولتا که در چند قدمی قبرستان ریکولتا قرار دارد، به یکی از منابع ، مرکز 80از زمان آغاز به کار اخیر این مرکز در دهه : مرکز فرهنگی ریکولتا
داخل این ساختمان که شامل تاالرهاي نمایشگاهی عظیم چرخان و استثناییست بازسازي شده . و مراکز فرهنگی مهم شهر بوینس آیرس تبدیل شده است

  .ال هاي مختلف است نیز، تکمیل کننده فضاي فرهنگی این مرکز استسینما و تاالر کنفرانسی که پذیراي رویدادها و فستیو. است

ساختمان هاي این منطقه توسط هنرمندي . کامینیتو منطقه ایست که از سه خیابان که در امتداد رود ال بوکا به هم میپیوندند تشکیل شده است: کامینیتو
نقاشی شده اند و این منطقه را به یکی از چشم نواز ترین جاذبه هاي بوینس آیرس تبدیل به نام خوان کوینکال بنیتو، با رنگ هاي مختلف شاد و با طراوت 

  .با قدم زدن در خیابان هاي کامینیتو، کافه ها، صنایع دستی و توریست هاي بسیاري را می توانید مشاهده کنید. کرده است

 100هر یکشنبه بیش از . می گاوچران هاي آمریکاي جنوبی به این کشور استهدف این نمایشگاه برگرداندن فرهنگ آرژانتینی بو: نمایشگاه ماتادورها
اغذیه هاي محلی همچون امپانادا، تاماال و آسادو با کیک ها و شیرینی هاي مختلف در این مکان به فروش . هنرمند در ماتادروس باریو جمع میشوند

ي پشمی، فلزکاري هاي زیبا، و آثار هنري منحصر بفرد از جذابیت هاي این نمایشگاه اجناس بومی و سنتی از جمله چرم، پارچه ها و لباس ها. میرسند
  .بعداز ظهر ها هم در این مکان موسیقی زنده و حرکات موزون محلی با لباس هاي زیباي آرژانتینی اجرا می شود. محسوب میشود

مغازه هاي بیشماري که همه چیز از جمله چرم، سوغاتی، البسه . شهر واقع شدهخیابان فلوریدا خیابانی مخصوص پیاده هاست که در مرکز : خیابان فلوریدا
همچنین مراکز خرید عظیم شامل یکی از . آرژانتینی و لوازم الکترونیکی به فروش میرسانند محبوب توریست هایی هستند که از این خیابان دیدن میکنند

  .ز در این خیابان قرار دارندزیباترین مراکز خرید دنیا به نام گاالریا پاسیفیکو نی

 2500آغاز به کار کرد یکی از مهم ترین سالن هاي تئاتر موسیقیاییست و سالن اپراي مشهور آن گنجایش  1908این سالن تئاتر که در سال : تئاتر کولون
فعالیت هاي موسیقیایی تئاتر . پاواروتی بوده است این سالن پذیراي اجراهاي اشخاص معروفی همچون ماریا کاالس، انریکو کاروسو و لوچیانو. نفر را دارد

  .کولون بسیار گسترده است و تورهاي داخلی با راهنما از موزه و سالن پشت صحنه تئاتر، تجربه اي جالب است

توسط  2002سال  گلبرگی که در 6این گل فلزي . فلوریس یا فلورالیس جنریکا یکی از مشهورترین سمبل هاي بوینس آیرس است: فلورالیس جنریکا
جنریکا به معنی کلی . متري و منعکس کننده قرار دارد 40معمار مشهور، ادواردو کاتاالنو به شهر اهدا شد، در مرکز میدان سازمان ملل در استخري 

از تکنولوژي و طبیعت  میباشد و نشان از آن است که این گل سمبل تمام گل هاي دنیاست، اما شکی نیست که سازه این گل، سمبلی قدرتمند و مدرن
  .پرچم در وسط آن، کامل کننده گل می باشد 4متر است و  7در  13ابعاد گلبرگ هاي این گل . است

هکتار است که در پالرموي بوینس آیرس قرار دارد و  25این پارك که به جنگل هاي پالرمو نیز مشهور است، پارکی شهري به مساحت : پارك سوم فوریه
طارمی آندلسی و بناي . ها، باغ هاي جانورشناسی، باغ هاي گیاه شناسی، پالزا ایتالیا، دریاچه ها و باغ هاي رز خود بسیار مشهور استبه خاطر بیشه زار

 .یادبود اسپیناردز، پیست دوچرخه سواري و آسمان نماي گالیلو گالیله با معماري مدرنش، از جمله جذابیت هاي این پارك محسوب میشوند
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

چنانکه در شمال آن، جنگلهاي انبوه و علفزار هاي وسیع و در جنوب آن، . کشور آرژانتین با توجه به وسعت طول خاك، داراي آب و هواي متنوعی است
 .بیابان هاي سرد و یخزده قرار دارد
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 اطالعات مخابراتی

 0054: کد تلفن

  ar دامنه اینترنتی
   

  Republic of South Africa اي جنوبیآفریق: کشور

 
 پروتوریا، بلوم فونتین، کیپ تاون: پایتخت

 کیلومترمربع 1221037: وسعت

 آفریکانس، انگلیسی: زبان رسمی

 راند: واحد پول

 پروتوریا، بلوم فونتین، کیپ تاون، ژوهانسبورگ: شهرهاي مهم

 

  

  

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

قوه مجریه در پرتوریا، . این کشور سه پایتخت متفاوت دارد. قاي جنوبی کشوري در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند استجمهوري آفری
آفریقاي جنوبی با کشورهاي نامیبیا، . ترین شهر آن نیز ژوهانسبورگ است پرجمعیت. پارلمان در کیپ تاون و قوه قضائیه در بلوم فونتین مستقر است

 .مرز است هم) است کشوري که در سرزمین آفریقاي جنوبی محصور شده(بوتسوانا، زیمباوه، موزامبیک، سوازیلند و لسوتو 
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :زبان

ه از هلندي ریشه گرفته و زبان هاي آفریقایی خانواده بانتو و دو زبان اروپایی؛ یکی زبان آفریکانس ک زبان از زبان 9زبان رسمی دارد؛  11آفریقاي جنوبی 
هاي این کشور است و دیگري زبان انگلیسی که در تجارت و عرصه عمومی استفاده زیادي دارد اما فقط پنجمین زبان  اکثریت سفیدپوستان و دورگه

  .هاست پرگویشور در خانه
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  :ادیان و مذاهب

  .یهودیت می باشندمردم کشور آفریقاي جنوبی داراي ادیان مسیحیت،اسالم، هندوئیسم و 

  :اقتصاد

درصد از کل  40در جهان است و داراي ) صادرات آفریقاي جنوبی را تشکیل میدهد% 40که معموال حدود ( آفریقاي جنوبی بزرگترین صادر کننده طال 
که سه (نگ سرمه، پالتین و زغال سنگ این کشور از تولید کنندگان عمده اورانیوم ، س.درصد از کل تولید طال در جهان می باشد 28ذخائر طالي جهان و 

، الماس ، آلومینیــوم و سیلیکات آلومینیوم، پنبه نسوز، کروم، مس ، سنگ آهن ، سرب ، منگز ، فسفات ، )چهارم نیاز کشور به انرژي را تأمین میکند
  .ساجی، وسایل نقلیه موتوري و مهندسی برق استبخش صنعتی شامل صنایع شیمیایی، غذایی، ن. سیلیکوم ، نقره ، تیتانیوم ، روي و غیره می باشد

سطح زندگی در این کشور در . کشاورزي و دامداري نیز یک سوم صادرات افریقاي جنوبی راتشکیل می دهد و تولیدات آن شامل میوه ، پشم و ذرت است
انصراف بعضی از سرمایه گذاران خارجی تالش به سوي . ر استقاره افریقا باالترین است ولی توزیع آن میان سفیدپوستان و غیر سفیدپوستان بسیار نابراب

  .خودکفایی را افزایش داده است

  :جاذبه هاي گردشگري

اي از گونه اوسترالوپیتکوس  جمجمه فسیل معروف تائونگ، نمونه :هاي اولیه استرك فونتن، سوآرتکرانز، کرومدرائی و پیرامون هاي انسان هاي فسیل محوطه
دره مکاپان نیز در این منطقه واقع شده است و در غارهاي باستانی بسیار خود بقایاي سکونت و . پیدا شده است 1924ین منطقه در سال آفریکانوس ، در ا

هاي  فسیل. کنند آثار به جا مانده در این ناحیه خاستگاه و تاریخ تکامل انسان را مشخص می. ملیون سال، حفظ کرده است 3/3تکامل انسان، به قدمت 
ملیون سال و  5/4تا  5/2توان به پارانثروپوس با قدمت  ها می از جمله آن. کنیم هاي اولیه را شناسائی اي مختلف انسان اند تا گونه افت شده ما را قادر کردهی

  .گسترش پیدا کرده است 2005این منطقه در سال . ملیون سال پیش اشاره کرد 1تا  8/1نیز اختراع آتش در 

هاي  فرآیندهاي ناشی از باد، رودخانه و دریا در این محوطه موجب تشکیل اشکال مختلف پوشش سطح زمین، از جمله صخره :لوئیس پارك تاالبی سنت
. هاي وسیع با پوشش گیاهی نی و پاپیروس شده است هاي به هم پیوسته، مرداب و نیز تاالب هاي ساحلی، دریاچه هاي طویل شنی، تپه مرجانی، ساحل

اي،  حاره اي و نیمه هاي عظیم ساحلی و نیز مکان جغرافیایی بینابینی آن میان آفریقاي حاره هاي و طوفان یست نامتجانس پارك با سیلز تعامل محیط
ها و پوشش زمین کنار هم موجب  چینش موزائیکی این اشکال مختلف زیستگاه. زایی مداوم در این محوطه شده است و گونه  العاده موجب تنوع زیستی فوق

هاي دریایی، تاالبی و  هاي متعلق به محیط این محوطه زیستگاهی حیاتی براي طیف وسیعی از گونه. العاده در این منطقه شده است اندازي فوق ایجاد چشم
  .ساوانایی قاره آفریقا است

  
این محوطه . شود هزار هکتار می 234غ بر شان در مجموع بال شود که وسعت جوار می پارك سنت لوئیس شامل سیزده منطقه حفاظت شده هم: دالیل ثبت

فرآیندهاي مداوم . هاي مرجانی قاره آفریقا را در خود جاي داده است ترین صخره اي در آفریقا است و جنوبی بزرگترین اکوسیستم مصب رودخانه
هاي  توان به دره ها می اند که از جمله آن شده هاي متنوع اي، دریایی و بادي در این محوطه موجب تنوع اشکال سطح زمین و ایجاد اکوسیستم رودخانه

ها و  تنوع مورفولوژیک و نیز وقوع سیل. هاي جنگلی و نیز موزائیکی از تاالب، چمنزار، جنگل، دریاچه و ساوانا اشاره کرد وسیع زیرآبی، سواحل شنی، تپه
اي که در این پارك به چشم  العاده هاي طبیعی فوق جمله پدیدهاز . هاي بزرگ، موجب ایجاد فرآیندهاي مداوم تکاملی در منطقه شده است طوفان

گذارند، مهاجرت  هایی که در ساحل تخم می پشت ها، تعداد بسیار الك توان به افزایش و کاهش چشمگیر میزان نمک موجود در آب دریاچه خورند، می می
موقعیت . لک، حواصیل و چلچله دریایی اشاره کرد ، لک ان آبی از جمله پلیکانها در فواصل دور از ساحل، جمعیت زیاد پرندگ ها و کوسه ها، دلفین نهنگ

نظیري در این پارك شده که  اي و نیز موقعیت ساحلی آن موجب تنوع زیستی بی حاره اي و نیمه خاص جغرافیایی این پارك در حدفاصل آفریقاي حاره
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  گونه پرنده، تنها نمونه کوچکی از آن است 521وجود 

به عنوان زندان ، بیمارستان مخصوص گروههاي طرد شده اجتماع و پایگاه نظامی ، مورد  20تا  17جزیره روبن در زمانهاي مختلف طی قرون  :وبنجزیره ر
سیاسی، از  ساختمانهاي واقع در این جزیره، به ویژه بناهایی که مربوط به اواخر قرن بیستم است، مانند زندان امنیتی زندانیان. گرفت استفاده قرار می

  .پیروزي دموکراسی و شکست استبداد و تبعیض نژادي حکایت می کند

علفزارهاي واقع در ارتفاعات، . ریزهاي شنی از زیبایی طبیعی بی نظیري برخوردار است هاي بازالتی و خاك این پارك با صخره :دراکنزبرپ/پارك اوکاهالمبا
هاي  هاي متنوع این پارك گونه زیستگاه. هاي این منطقه افزوده است ها به زیبایی هاي بین صخره ها جاري است و تنگه هاي بکري که در دره رودخانه

عالوه بر آن، این منطقه تماشایی . مختلف گیاهان و جانوران بومی و غیر بومی در معرض انقراض، به ویژه پرندگان و درختان را در خود جاي داده است
ساله آفریقا، جنوب صحرا، متعلق به اقوام سان را در این  4000هاي  بسیاري نیز هست که بزرگترین مجموعه نقاشی اي هاي صخره داراي غارها و پناهگاه

این . نظیرند ها استثنایی و بی ها از لحاظ کیفیت، تنوع موضوع و چگونگی به تصویر کشیدن حیوانات و انسان هاي روي صخره نقاشی. توان یافت غارها می
 .کنند ز حیات روحانی اقوام سان بوده که دیگر در این منطقه زندگی نمیها نمادي ا نقاشی

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

باالترین میزان . آفریقاي جنوبی آب و هوایی نیمه استوایی دارد که تنوع منطقهاي آن بسیار زیاد است، گرمترین مدت سال بین دسامبر و فوریه است
 . ی دهد، ولی بیشتر این سرزمین خشک استبارندگی در ساحل شرقی روي م

 

 اطالعات مخابراتی

 0027: کد تلفن

  .za دامنه اینترنتی
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  Republic of Albania آلبانی: کشور

 
 تیرانا: پایتخت

 کیلومترمربع 28748: وسعت

 آلبانیایی: زبان رسمی

 لک: واحد پول

 دورس، الباسان، شکودار: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

 .جمهوري آلبانی کشوري است واقع در جنوب شرق اروپا و مشرق دریاي آدریاتیک
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

ش وران این زبان به گوی. اي مستقل از زبانهاي هندواروپایی است گویند که شاخه بیشینه مردم آلبانی از تیره آلبانیایی هستند و به زبان آلبانیایی سخن می
در آلبانی اقلیتهایی از نژادهاي یونانی، صرب، مقدونیایی، بلغار، بوسنیایی، ایتالیایی، والش و . گویند سخن می) Gheg(و گگ ) Tosk(دو گویش توسک 
  .کنند کولی زندگی می

  :ادیان و مذاهب

ریشه اسالم در آلبانی به دوره امپراتوري . باشد اروپایی با بیشینه مسلمان میآلبانی تنها کشور . آن ها مسیحی هستند% 30مردم آلبانی، مسلمان و % 70
مسیحیان . باشند بیشینه مسلمانان آلبانی سنی مذهب هستند اما اقلیت قابل توجهی از آنان پیرو مذهب شیعه و از فرقه بکتاشیه می. گردد عثمانی باز می

  .کاتولیک هستندآلبانی نیز بیشتر از پیروان دو مذهب ارتدوکس و 

  :اقتصاد
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چون معادن زغال سنگ و فلزاتی چون  آلبانی داراي منابع طبیعی هم. باشد اقتصاد آلبانی بیشتر به کشاورزي و صادرات کروم، مس و سیم مسی متکی می
 .کروم، مس و سیم مسی است

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

آب و هوا هم در . دیترانه اي و سرزمین هاي کوهستانی داراي آب و هواي قاره اي می باشندسرزمین هاي پست ساحلی عمدتاً داراي آب و هواي م
 .سرزمین هاي پست و هم سرزمین هاي داخلی، به طور قابل توجهی از شمال به جنوب متفاوت است

 

 اطالعات مخابراتی

 00355: کد تلفن

  .al دامنه اینترنتی

 
   

  Federal Republic of Germany آلمان: کشور

 
 برلین: پایتخت

 آلمانی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 دوسلدورف، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ، کلن، هانوور: شهرهاي مهم

 

  

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

جمهوري چک، از جنوب با اتریش و سوییس و از  آلمان در قاره اروپا واقع شده و از شمال با دریاي شمال، دانمارك و دریاي بالتیک، از شرق با لهستان و
 .مرز است غرب با فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند هم
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 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

درصد کل  35 ها که حدود پروتستان. مسیحیان آلمان به طور عمده پیرو دو مذهب پروتستان و کاتولیک هستند. دین مردم کشور آلمان، مسیحیت است
  .دهند جمعیت آلمان را تشکیل می

  :اقتصاد

از نظر درآمدسرانه رتبه پنجم .آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را داراست و پس از آمریکا و ژاپن وچین چهارمین قدرت صنعتی جهان است
بیشتر تولیدات آلمان تولیدات مهندسی . ن جهان استآلمان جزو بزرگترین صادرکنندگا.است بوده 2٫4برابر  2007رشداقتصادي آلمان در سال .باشد می

صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، . است بویژه صنایع الکتریکی، مکانیکی، خودروسازي، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه
آلمان همچنین در ساخت و بکارگیري . انند اشتوتگارت تمرکز داردشیمیایی در شهرهاي کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوري در مراکز بزرگ ایالتی م

آلمان . است ، رشد کالنی در صنایع تکنولوژي پیشرفته روي داده1980از آغاز دهه . باشد توربینهاي بادي واستفاده از انرژي خورشیدي در جهان پیشرو می
ل، قلع، نقره، پتاس و نمک، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیک

  .مواد اولیه متکی است

  :جاذبه هاي گردشگري

هاي  و کلبه شکاري فالکن الست از اولین نمونه) اقامتگاه مجلل اسقف اعظم کولون(قلعه آگوستوسبرگ  :قلعه آگوستوسبرگ و فالکن الست در بروهل
  .رود  در آلمان قرن هجدهم به شمار می معماري روکوکو

سازند  بناي ساخته شده، تمامیتی هنري را می 150هکتار پارك و  500هاي پوتسدام به همراه  ها و پارك مجموعه کاخ :کاخها و پارکهاي پوتسدام و برلین
هایی  ها و پارك زلندروف گسترش یافته، به همراه کاخ - ناین مجموعه تا منطقه برلی. گذارد که سرشت چند فرهنگی آن بر منحصر به فرد بودنش صحه می

به دستور  1757و  1745هاي  سوسی اقامت گزید که بین سال -ولتر نیز مدتی در کاخ سان. اند  که در امتداد سواحل هاول و دریاچه گلیئنیک پیش رفته
  .فردریک دوم ساخته شد 

و محل سکونت ملکه هانز، در قرن هفتم میالدي ساخته شد و تا قرن شانزدهم میالدي مرکز تجارت  لوبک، پایتخت قدیمی اتحادیه هانز :شهر هانزي لوبک
هاي جدي که در طول  با وجود آسیب. رود این شهر امروزه نیز مرکز تجارت دریائی، به ویژه با کشورهاي شمالی به شمار می. در تمام اروپاي شمالی بود

به ویژه بندر (اما ساختار شهر لوبک به همراه بناهاي مسکونی اشرافی قرن پانزدهمی و شانزدهمی، بناهاي عمومی جنگ جهانی دوم به این شهر وارد شد 
 .چنان حفظ شد  اش هم ، کلیساها و انیارهاي زیرزمینی)معروفی که با آجر هالستنتوري مستحکم سازي شده

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

. دامنه تغییر دما در آن اندك است. است اي در شرق قرار گرفته خنک غربی میان اقیانوس اطلس و آب و هواي قاره آلمان در منطقه بادهاي معتدل و
گداري بادهاي خشک و گرم از سمت جنوب،  هاي پست اطراف راین با آب و هوایی مالیم، بایرن علیا با گاه دشت. ریزش باران در تمام فصول ادامه دارد

این مناطق داراي آب و هوایی ویژه . کنند هایی پر برف از این قاعده تبعیت نمی هایی خنک و زمستان هارتس با بادهاي تند، تابستان هاي آلپ و منطقه کوه
 .هستند
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 اطالعات مخابراتی

 0049: کد تلفن

  .de دامنه اینترنتی

 
   

  Republic of Azerbaijan کشور آذربایجان

 
 باکو: پایتخت

 کیتر: زبان رسمی

 مانات آذربایجان: واحد پول

 باکو، نخجوان، گنجه : شهرهاي مهم
 

 

 اطالعات عمومی

 ترکیه، ارمنستان، ایران و دریاي خزر همسایه است کشور آذربایجان در شمال ایران واقع و با کشورهاي روسیه، گرجستان،: و وسعت موقعیت .
 .اشدهزار کیلومتر مربع می ب 86وسعت جمهوري آذربایجان 

 ساعت جهانی+ 4: منطقه زمانی 

 

 جغرافیایی وضعیت

باکو، پایتخت و بزرگترین شهر کشور آذربایجان . این کشور از کشورهاي نفت خیز دنیا است و نفت بخش بزرگی از اقتصاد آن را تشکیل می دهد: جغرافیا
 .منطقه تقسیم میگردد 12باکو داراي سه قسمت به . سال می رسد 1000و قدمت آن به بیش از  سواحل غربی دریاي خزر واقع است، باکو در. است

 

 ویژگی فرهنگی و جمعیتی

 .نفر می باشد 9000000نزدیک به  2010جمعیت جمهوري آذربایجان بر اساس آمار : جمعیت
 

 آب و هوا

 6اي شمال و شرق کشور تا  هواي متوسط در مناطق جلگه درجه. جمهوري آذربایجان داراي چندین نوع اقلیم آب و هوایی متنوع می باشد:وضع آب و هوا
درجه در زمستان  -12زمستانها تا ) قره باغ(رسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی   درجه سانتیگراد در تابستان می 26درجه سانتیگراد در زمستان و 

راي آب و هواي نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب بطور کلی شمال و شرق کشور دا. رسد  درجه سانتیگراد در تابستان می 12و 
هاي وسیع  مناطق مرکزي شامل جلگه. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی هستند. شرقی آب و هواي مرطوب و مالیمی دارد

 .شوند مستعد کشاورزي بوده و توسط رود کر سیراب می
 

 یستیجاذبه هاي تور
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باکو، موزه ادبیات نظامی، غار اصحاب کهف نخجوان، کاروانسراي شکی،  کاخ شیروانشاهان، قیز قاالسی، سواحل زیباي خزر، بولوار شهر: جاذبه هاي مهم
 نظامی گنجوي آرامگاه

 

 راهنماي سفر

 .براي سفر به آدربایجان راههاي مختلفی وجود دارد: راهنماي مسافرت

 ق آزانسهاي مسافرتی معتبراز طری(زمینی  -1

  گواهینامه بین المللی و کاپتاژ وسیله نقلیه الزم می باشد(ماشین شخصی  -2

  با هواپیمایی ایران ایر و آزال آذربایجان(هوایی  -3

  از طریق بندر انزلی و نوشهر(دریایی  -4
 

 رستوران و منوي غذایی

یی بسیاري بهره مند است به طوري که بسیاري از افراد آنجا را با غذاهاي لذیذ آن می شناسند و کشور آذربایجان از کیفیت و تنوع غذا: غذاي هاي مهم
در کشور ) و در کل سایر هزینه ها(قابل ذکر است که هزینه غذا . آنجا شعبه دارند McDonaldهمچنین برخی از کمپانی هاي معروف جهان مانند 

 .شدآذربایجان، به نسبت کشور ما ارزان تر می با
 

 اقتصاد و درآمد

 .اقتصاد آذربایجان بیشتر به صنعت نفت وابسته است، اما در سالهاي اخیر صنعت توریسم نیز پیشرفت چشم گیري داشته است: اقتصاد منطقه
 

 صنایع دستی و سوغاتی

 ... فرش، ورنی، چرم و: صنایع دستی مهم

 ... باقلواي مخصوص، شکالت متنوع و: سوغاتی
 

 ابراتیمخ کد

 022شهر گنجه  -0136شهر نخجوان  -012   شهر باکو - 00994آذربایجان : کد تلفن

 as دامنه اینترنتی
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  Republic of Austria اتریش: کشور

 
 وین: پایتخت

 کیلومترمربع 83855: وسعت

 آلمانی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 روكگراتس، سالزبورگ، لینتس، اینسب: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

این کشور از شمال با آلمان و جمهوري چک، از شرق با اسلوواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و . اتریش یکی از کشورهاي اروپاي غربی است
 .شوند پ شرقی شامل میهاي آل این کشور را رشته کوه ٪60حدود . مرز است از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

   .هاي رسمی این کشورند پروتستان بودند که جز دین ٪4٫6جمعیت اتریش کاتولیک  ٪74٫1میالدي  2002در سال 

  :جاذبه هاي گردشگري

صر بلودر در وین، خانه اپراي ملی وین در وین، ساختمان پارلمان قصر شنبرون در وین، قصر پادشاهی هوفبورگ در وین، کلیساي سنت استفان در وین، ق
قصر میرابل در سالزبورگ، کلیساي جامع سالزبورگ در   اتریش در وین، بناي یادبود موزارت در وین، موزه تاریخ طبیعی وین، کتابخانه ملی اتریش در وین،

 اگنبرگ در گراتس، قلعه و برج ساعت بر فراز کوه در گراتس سالزبورگ، قصر امبراس در اینسبروك، عمارت شهر در گراتس، قصر
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی
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شرق کشور خشک تر از غرب آن است و بطور کلی در زمستان سردتر، در تابستان گرمتر و . اتریش از جمله مناطق آب و هوایی معتدل محسوب می شود
 .متر ارتفاع دارد و در تمامی سال پوشیده از برف است 3000حی که بیش از در عین حال مرطوب تر از نواحی آلپی است، نوا

 

 اطالعات مخابراتی

 0043: کد تلفن

 .atدامنه اینترنتی

   

  Republic of Armeniaارمنستان 

  
 ایروان: پایتخت

 کیلومترمربع 29٫437 : وسعت

  ارمنی: زبان رسمی

 درم: واحد پول

 ، کاپان (Ashtarak) ، آشتاراك (Ejmiadzin) ، اجمیادزین (Vanadzor) ، وانادزور (Abovian) ، آبویان (Gyumri) گیومري:  شهرهاي مهم

(Kapan) گوریس ، (Goris) آپاران ، (Aparan) آرتاشات ، (Artashat) هرازدان ، (Hrazdan) ایجوان ، (Ijevan) آماسیا ، (Amasia)  مارالیک ،
(Maralik) مارتونی ، (Martuni) ماسیس ، (Masis) االوردي ، (Alaverdi) و وادنیس ، (Vardenis) 

 

  اطالعات عمومی

همسایگان این  .واقع است) حوزه میانی دریاي سیاه و دریاي خزر(یافته شوروي سابق، در منطقه قفقاز جنوبی  هاي استقالل جمهوري ارمنستان از جمهوري
مهمترین دریاچه کشور  .ق جمهوري آذربایجان و در جنوب ایران و ناحیه خودگردان نخجوان هستندکشور در غرب ترکیه، در شمال گرجستان، در شر

  .، در شرق این کشور واقع شده است(Sevan) ارمنستان دریاچه سوان
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 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .می باشد  دین رسمی ارمنستان مسیحی ارمنی

  :اقتصاد

ارمنستان،    است اما عمده صنایع هاي غذایی است که شامل صنایع شیمیایی، فلزي، نساجی، ابزارهاي دقیق و فرآورده نعتی متنوعیارمنستان داراي بخش ص
 .ساخت ماشین آالت، منسوجات و صنایع شیمیایی است

 .واردکننده گاز طبیعی، نفت، و دخانیات است دهد و در عوض ارمنستان همچنین صادرات این کشور را الماس، مواد معدنی، مواد غذایی و انرژي تشکیل می

  :جاذبه هاي گردشگري

کلیساي  ،هانرابدوتیان هراپاراگ ،  دریاچه سوان،  شهر اشتاراك،  دره گل ها ،  شهر جرموك ،  شهر مذهبی اجمیازین،  کلیساي گغارت،  معبد گارنی
هاختاناکی ،  موزه اثار خطی ،  بناي یاد بود قتل عام ارامنه،  خیا بان مارشال باغرامیان،  گاسگاد معروف به هزار پله،  ساختمان اپرا ، گریگورلوساوریچ مقدس 

 ایگی 

  آب و هوا

ها تا  درجه و در چاله 20تا  15درجه سانتی گراد و در ژوئن بین  -15تا  -3میانگین دماي آن در ژانویه بین . مداري است اي نیمه قلیم فالت ارمنستان قارها
 متر در سال در نوسان است میلی 300تا  150ها از  میلی متر است که در چاله 800تا  300گین بارندگی ساالنه آن میان. گراد است درجه سانتی 25

 اطالعات مخابراتی

 374 :کد تلفن

 : am  دامنه اینترنتی
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  Republic of Uzbekistan ازبکستان: کشور

 
 تاشکند: پایتخت

 کیلومترمربع 447400: وسعت

 زبکیا: زبان رسمی

 سوم: واحد پول

 تاشکند، سمرقند، بخارا، خوارزم: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

 .ازبکستان کشوري است در آسیاي میانه، داراي مرز مشترك با کشورهاي افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، و قزاقستان

ازبکستان به همراه لیختن اشتاین دو کشور افزون محصور در خشکی هستند یعنی توسط کشورهاي . ستازبکستان کشوري خشک و محصور در خشکی ا
 .دیگري که در خشکی محصور هستند احاطه شدند

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .اند درصد از مردم ازبکستان مسلمان هستند که اغلب آنها پیرو مذهب شیعه 88

  :اقتصاد

آالت و اتوموبیل  الت صادراتی این کشور شامل پنبه، طال، انرژي، کودهاي معدنی، فلزات آهنی و غیرآهنی، منسوجات، محصوالت غذایی، ماشینمحصو
  .آالت و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی و فلزات آهنی و غیرآهنی می باشد محصوالت وارداتی این کشور نیز شامل ماشین. است

  :دشگريجاذبه هاي گر
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به گزارش . خوانده می شود "در جهنم"محلی  این محل که در نزدیکی شهر کوچک درواز در ازبکستان قرار دارد، توسط افراد: دیواره جهنم در ازبکستان
 "در جهنم"د محلی توسط افرا انگلیش راشا، این محل که در نزدیکی شهر کوچک درواز در ازبکستان قرار دارد، سرویس بین الملل پارسینه به نقل از

زیر زمینی  هنگامیکه زمین شناسان در جستجوي گاز حفاري می کردند، به حفره اي: برمی گردد سال قبل 35داستان در جهنم به . خوانده می شود
جرات رفتن به  رده بود، کسیاز آنجایی که حفره را گاز پر ک. کاوشگران را در خود فرو برد رسیدند که بسیار بزرگ بود و همه تجهیزیت حفاري و چادرهاي

وقفه می  سال است که بدون 35از آن زمان، این حفره براي . گازهاي سمی جلوگیري کنند عمق غار را پیدا نکرد و آنان حفره را آتش زدند تا از انتشار
  .سوزد

بازرگانان . دریاي آدریاتیک را بهم پیوند می دادشمال  کیلومتر از شرق چین تا سواحل دریاي مدیترانه و 14000جاده ابریشم به طول : جاده ابریشم
در طول این مسیر . آسیایی راه اروپا را در پیش می گرفتند طول این مسیر با مسافرت به قلب آسیا به تجارت می پرداختند و بازرگانان ونیزي و اروپایی در
در طول این مسیر فرهنگ، اندیشه، دین، مذهب، . پرداختند و به تجارت میفرهنگها و زبانهاي گوناگون با یکدیگر در می آمیختند  مردمانی گوناگون با

هنوز هم آثار این انتقال میراثهاي فرهنگی را می  رفتارهاي هاي مردمان سراسر این مسیر از قلمروي به قلمروي دیگر منتقل شد که زبان، آداب و رسوم و
مشایخ و فیلسوفان اسالمی به نشراندیشه خود در  اهبان هندي و مغان زرتشتی و متکلمان مسیحی وراهبان بودایی در کنار ر. بیابیم توانیم در جهان معاصر
هر که در این سرا «: خرقانی نوشته شده است از کاروانسراهاي مسیر این جاده در ایران کتیبه اي منسوب به شیخ ابوالحسن در یکی. این مسیر راه سپردند

در این راه شهرهایی بودند .» بوالحسن به نان ارزد پرسید، چه آن را که در بارگاه باریتعالی به جان ارزد، البته بر خوان می در آید نانش دهید و از ایمانش
 .ازبکستان مرکز این شاهراه بود آسیاي مرکزي قلب و مرکز این راه بود و قلمرو کنونی. حیات خود ادامه می دهند که هنوزهم موجودند و به

 

 آب و هوا

 :عت آب و هواییوضی

 .آب وهواي قاره اي وخشک، با زمستانهاي کوتاه و مالیم، از ویژگیهاي ازبکستان است
 

 اطالعات مخابراتی

 00998: کد تلفن

 .uz دامنه اینترنتی
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  Kingdom of Spain اسپانیا: کشور

 
 مادرید: پایتخت

 کیلومترمربع 504030: وسعت

 اسپانیایی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 بارسلون، والنسیا، سویا، ساراگوسا، ماالگا، بیلبائو: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

، در این کشور در شمال با فرانسه و آندورا، در غرب با پرتغال. جزیره ایبري در جنوب غربی اروپا و از اعضاي اتحادیه اروپا است واقع در شبه  اسپانیا کشوري
 .چنین داراي مرزهاي دریایی در شرق با دریاي مدیترانه، و در غرب و شمال با اقیانوس اطلس است الطارق و مراکش و هم جنوب با جبل

جزیره ایبري، جزایر  امین کشور پهناور جهان و دومین کشور بزرگ اروپاي غربی بعد از فرانسه است که شامل قسمت اعظم شبه51سرزمین اسپانیا 
 .است جزیره  و ملیله در شمال قاره آفریقا و برخی جزایر دیگر واقع در مقابل سواحل این قاره و خود شبه) Ceuta(ئارس، جزایر قناري، شهرهاي سبته بال

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .مذهب رسمی مردم اسپانیا کاتولیک است

  :اقتصاد

. مس، ذغال سنگ، کبالت، نقره، جیوه و فسفات هاي مختلف است آهن، اسپانیا داراي معدن. وغن زیتون جهان استترین تولید کننده ر بزرگ اسپانیا
  .بافی، کاغذ سازي، صنایع اتومبیل در این کشور رونق خاصی یافته است پارچه صنایع عمده

www.ParsBook.org



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                    فهرست                                              جهان کشورهاي توریستی اطالعات  
 

21 
 

 :جاذبه هاي گردشگري

  مهمترین جاذبه هاي گردشگري شهر مادرید

. میالدي ساخته شده که مجسمه او در وسط میدان قراردارد  1619توسط پادشاه فلیپ سوم در سال :  Plaza Mayorا میدان میدان مرکزي مادرید ی
  .بسیاري از فستیوالها و جشنهاي ملی در این میدان برگزار می شود 

ی باشد و دیگري مربوط به مجسمه یک خرس در کنا یکی مربوط به مجسمه پادشاه چارلز سوم م) به معناي دروازه خورشید :(  Puerta del solمیدان 
تن وزن دارد و 20که هر دو سمبل خانوادگی و اشرافی کشور اسپانیا محسوب می شوند مجسمه خرس و درخت حدود  Madrono treeردرختی به نام 

گی است ولی بسیار شیرین تر از آن هستند و درخت به توت فرنگی ترجمه می شود علت آن هم این است که این میوه هاي درخت بسیار شبیه توت فرن
  .براي درست کردن مربا از آن استفاده می شود

یکی ار میادین اصلی شهرمادرید و سمبل شهر محسوب می شود چشمه وسط میدان محل مالقات طرفداران دو آتیشه :  Plaza de Cibelesمیدان 
  .میالدي باز می گردد  17لیگا و یا جام باشگاه اروپاست قدمت ساخت این میدان به قرن باشگاه فوتبا رئال مادرید در زمان پیروزي این تیم در ال

در نزدیکی مادرید ساخته  Alcalaتوسط فرمان پادشاه کارلوس سوم بعنوان دروازه ورود به شهر کوچکی به نام  17در قرن :  Puerta Alcalaمیدان 
  .شد

بک گوتیک ساخته شد و در نزدیکی رویال پالس واقع شده است این کلیسا متعلق به کاتولیکهاست میالدي به س 1879در سال :  Almudenaکلیساي 
  .و چشم انداز زیبایی دارد 

  .اتاق است  2800متر مربع با  135000که محل اقامت پادشاه اسپانیاست وسعت محدوده این قصر در حدود ) :  Royal Palace( ساختمان رویا پاالس

مجسمه قرن دوازدهم تا نوزدهم میالدي از جمله شاهکارهاي  700تابلوي نقاشی و بیش از  7000سال سابقه تاریخی و با بیش از  2132 با:  pradaموزه 
  .یکی از مهمترین نقاط دیدنی مادرید است ... رامبراند، بوتیچلی، فرانسیسکو گویا و : نقاشی نقاش برجسته دنیا مثل

  بارسلونمهمترین جاذبه هاي گردشگري شهر 

آثارمعماري دو معمار مشهور اسپانیایی یعنی آنتونیوگائودي و لوئیز مونانز در بارسلون به ثبت .پارك تاریخی و داراي آثار باستانی است  12بارسلون داراي 
بارسلون شهري . ا خیره می سازد جهانی رسیده اند و کلیساي ساگراد فامیلیا ، از شاهکارهاي بی نظیر سبک نئو گوتیک ، چشمان هر بازدید کننده اي ر

موزه خوان میرو و موزه دریایی بارسلون "موزه پیکاسو  "از شاهکارهاي پیکاسو در . است که هر نوع گردشگري را با هر سلیقه عالقه به خود جذب میکند 
 .و آسمان خراش قرن بیست و یکم از دیگر آثار شهر بارسلون می باشد

 

 آب و هوا

 :ییوضیعت آب و هوا

پر باران ترین بخش کشور در . شمال اسپانیا داراي آب و هواي معتدل بوده و بخش هاي مرکزي، جنوبی و شرقی داراي آب و هواي مدیترانه اي است
ي با منطقه خشک مرکز. جنوب شرق این سرزمین با تابستان هاي داغ و زمستان هاي معتدل آب و هوایی مدیترانه اي دارد. شمال و شمال غربی است

با تابستان هاي ) گالیسیا(کوه هاي مرتفع پیرنه آب و هواي سرد کوهستانی و شمال غرب . تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد، آب و هوایی متنوع دارد
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 .خنک آب و هواي مرطوب اقیانوسی اطلس را دارد

زمستان به ندرت به درجه ي صفر و یا پائین تر از آن می رسد و گرماي دماي هواي مادرید در . شهر مادرید داراي زمستانی مالیم و تابستـانی گرم است
  .درجه سانتیگراد نیز فراتر می رود 40آن در تابستان گاهی از 

ا ژانویه و فوریه است که دم( بارسلون داري آب و هواي مدیترانه اي است، با زمستان معتدل و مرطوب و تابستانهاي گرم وخشک ،سردترین ماه هاي سا ل 
در این شهر بندرت برف می بارد اما بارانهاي فراوان در شش ماهه دوم سال هواي شهر را مرطوب و دلپذیر میکند   )به صفر درجه باالي صفرمی رسد 

 .درجه باالي صفر است 38تا 30گرمترین ماه هاي سال نیز جوالي و آگوست با 
 

 اطالعات مخابراتی

 0034: کد تلفن

 .es دامنه اینترنتی
   

 

  Commonwealth of Australia استرالیا: کشور

 
 کانبرا: پایتخت

 کیلومترمربع 7686850: وسعت

 انگلیسی: زبان رسمی

 دالر: واحد پول

 سیدنی و ملبورن: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 موقعیت و وسعت: 

هزار  48تا  42ها در آن به  سال دارد اما زندگی نخستین انسان 200اي حدود  سابقه استرالیا در نیمکره جنوبی زمین واقع شده است و زندگی مدرن در آن
این کشور داراي مرز خاکی با کشور دیگري نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب . گردد سال پیش برمی
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ترین قاره  آید که کوچک استرالیا همچنین سرزمین اصلیِ قاره اقیانوسیه به شمار می. است رفتهاقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گ
 .است که اختیاراتشان کمتر از ایالت هاست استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو تشکیل شده. دنیاست

 گرفته که دهد و بین این دو، سرزمین پست و همواري قرار ننده تشکیل میجداک کوههاي ناحیه غربی استرالیا را فالت غربی استرالیا و شرق آن را رشته
 متر - 15متر ارتفاع دارد و پست ترین نقطه آن  2228کوهستان برفی است که  در اي بلندترین نقطه استرالیا قله. است بیشتر آن خشک و خالی از سکنه

 رود این رود با پیوستن به. که بیش از دو هزار و هفتصد کیلومتر طول دارد است یا رود دارلینگبلندترین رودخانه استرال. که در دریاچه ایر قرار دارد است
 اي بزرگ در اقیانوس استرالیا که همچون جزیره. ریزد منجمد جنوبی می اقیانوس موراي که دومین رود بزرگ استرالیاست در نهایت در جنوبن ویکتوریا به

 .کیلومتر مرز دارد که تماما مرز آبی است 25،760 استرالیا .آید کهنترین خشکی جهان به شمار می شناسی واقع شده، از نظر زمی آرام
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

این بومیان به مسیحیت  کردند، ولی امروزه برخی از تا پیش از ورود اروپاییان به استرالیا، مردمان بومی این سرزمین از آیین دیرینه و بدوي خود پیروي می
در سده . هاي گوناگون مسیحیت، در آنجا به فعالیت پرداختند مسیحیت را اروپاییان به استرالیا آوردند و با آغاز مهاجرت به این سرزمین فرقه. اند گرویده

و ادیان بودایی، اسالم، یهودي و بهائی به آن راه ها  ها از چین، آسیاي جنوب شرقی، هند و خاور میانه، آیین بیستم، با مهاجرت شمار اندکی از آسیایی
در . تواند آئینهاي ویژه دینی خود را آزادانه پیگیري کند در استرالیا دین از حکومت جدا بوده و طبق قانون، دین و مذهب آزاد بوده و هر کس می. یافتند
بودیسم و اسالم نیز هر یک با کمتر از . اند نیز پیرو هیچ آئینی نبوده ٪15از  اند و بیش ها خود را مسیحی معرفی کرده استرالیائی ٪70، بیش از 2001سال 

  .اند هاي بعدي قرار داشته دو درصد، در رده

  :اقتصاد

دن این کشور معا. محصوالت اصلی استرالیا نیشکر، پنبه، غالت و گوشت است. استرالیا کشوري توسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزي است
 .شرکاي بازرگانی استرالیا بیشتر چین، ژاپن و کره جنوبی در آسیا و نیز ایاالت متحده آمریکا هستند. فراوانی دارد

  :موسیقی، فرهنگ و هنر

سترالیا توسط افزایش جذابیت فرهنگ ا. با اسکان اروپاییان در استرالیا در قرن هجدهم میالدي، شیوه زندگی اروپایی به فرهنگ غالب استرالیا تبدیل شد
بهترین معماران، خانه اپراي سیدنی را . هاي هنري، گالري و تئاتر بود شهرهاي کوچک و بزرگی ساخته شد که پر از ساختمان. هاي مالی دولت بود کمک

امروزه شهر ملبورن . ذاري کردندگ هاي رادیویی استرالیایی مستقل از شبکه رادیویی و تلویزیونی سراسري سرمایه هاي فدرال بر روي کمپانی دولت. ساختند
  .به عنوان پایتخت فرهنگی کشور شهرت دارد

آهنگهایی با درون مایه اجتماعی  در استرالیا مربوط به مردمان بومی آنجا است که در منطقه بومی استرالیا، ترین نوع موسیقی در ارتباط با موسیقی، قدیمی
 .شود و روحانی اجرا می

 

 آب و هوا

 :هوایی وضیعت آب و

منطقه ي آن در شمال و سردترین منطقه ي آن در جنوب  این کشور برعکس سایر کشورهاست و گرمترین. داراي آب و هوایی معتدل می باشد استرالیا
: فصل دیده می شود منطقه ي استوایی است فقط دو در شمال استرالیا که. نواحی استرالیا مطبوع ترین فصل ها بهار و پاییزند در اکثر. آن واقع شده است
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سپتامبر تا (بهار : تمام فصول دیده می شوند در حالی که در جنوب استرالیا) از می تا اکتبر(و فصل خشک و کم باران ) آوریل از نوامبر تا(فصل بارانی 
در روز در شهرهاي بزرگ استرالیا از پنج  دمیانگین تابش خورشی). ژوئن تا آگوست(و زمستان ) مارس تا می(، پاییز )فوریه دسامبر تا(، تابستان )نوامبر

 .دیگر دارد استرالیا بعد از قطب جنوب پایین ترین میزان بارش باران را نسبت به قاره هاي .ساعت تا هشت ساعت متفاوت است
 

 اطالعات مخابراتی

  0061 کد تلفن

 .auدامنه اینترنتی
   

 

 Republic of Slovenia اسلوونی: کشور

 
  لیوبلیانا :پایتخت

 کیلومترمربع 20273: وسعت

 اسلوونیایی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 ماریبور، سلیه، کرانیه، ولنیه: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

. و در حاشیه دریاي آدریاتیک جمهوري اسلوونی کشوري است واقع در مرکز اروپا، شرق ارتفاعات آلپ، جنوب اتریش، شمال کرواسی، غرب مجارستان
غرب اسلوونی را نیز رشته کوههاي آلپ فرا گرفته است که البته قلل آن ارتقاع . کیلومتر خط ساحلی با دریاي آدریاتیک می باشد 46اسلوونی تنها داراي 

 .ستبلندترین نقطه اسلوونی، قله تریگالو است که در غرب کشور واقع شده ا. زیادي از سطح دریا ندارند
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی
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 :ادیان و مذاهب

 .سایر مسیحیان می باشد%  10ارتدکس و %  2مسلمان، %  2اسلوونیایی ها، کاتولیک، %  57دین 

  :اقتصاد

  .از مهمترین صادرات اسلوونی می توان به ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی و خواروبار اشاره کرد

  :گردشگريجاذبه هاي 

کافه ها و , گالري ها, مجسمه ها, اقتصادي و اداري کشور است و پر از موزه ها, علمی, لیوبلیانا نه فقط پایتخت کشور اسلوونی می باشد بلکه مرکز فرهنگی
ون موزه ملی و موزه باستان شناسی و موزه هایی همچ, ...) ,پل اژدها, پل سه تایی(پل هاي بی نظیر آن , خرابه هاي رومی این شهر. عمارت هاي زیبا است

  .از بهترین دیدنی هاي شهر هستند

پیران سال ها جزء امپراتوري ونیز بوده و همین امروز نیز بخش . این شهر از یک طرف با ایتالیا و از طرف دیگر با کرواسی هم مرز است: شهر زیباي پیران
پیران را نگین ساحلی اسلوونی . بی براي شباهت بسیار حال و هواي این شهر به ایتالیا استعظیمی از مردم به ایتالیایی صحبت می کنند و این دلیل خو

تنها فرق این . می نامند و این شهر با حال و هواي مدیترانه اي و رستوران هاي ساحلی و معماري بی نظیر ونیزي به راستی که یادآور ساحل ایتالیا است
  .و آرامش بخش بودن آن استخلوتی , شهر با شهرهاي ساحلی ایتالیا

 .غارهاي اسلوونی از زیباترین غارهاي جهان هستند و بخشی از آن ها در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند: غارهاي اسلوونی
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

تابستانهاي معتدل و زمستان هایی سرد در دشت هاي مرکزي  اسلوونی داراي آب و هوایی مدیترانه اي در ساحل دریاي آدریاتیک و آب و هواي قاره اي با
 .و فالت نواحی شرقی کشور می باشد

 

 اطالعات مخابراتی

 00386: کد تلفن

  .si دامنه اینترنتی
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  Islamic Republic of Afghanistan افغانستان: کشور

 
 کابل: پایتخت

 کیلومترمربع 647500: وسعت

 دري و پشتو فارسی: زبان رسمی

 افغانی: واحد پول

 کابل، قندهار، مزارشریف، جالل آباد: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

همسایگان افغانستان، . باشد افغانستان با نام رسمی جمهوري اسالمی افغانستان، کشوري در حد فاصل آسیاي میانه، جنوب غربی آسیا و خاورمیانه می
این کشور در محل . جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند پاکستان در

کشور . هاي مختلفی بوده است کند و در طول تاریخ خانه انسان ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که شرق، جنوب، غرب و آسیاي مرکزي را وصل می
 .سعت، چهل و یکمین کشور در جهان و یازدهمین در قاره آسیامی باشدافغانستان از لحاظ و

  :جغرافیا

بیشتر مناطق این کشور کوهستانی است اما در جنوب و . ها است ها و خشکی کشور افغانستان، همچون اغلب کشورهاي آسیاي میانه محصور در کوهستان
 .ترین نقطه، رود آمودریا می باشد این کشور، قله نوشاخ و پست بلندترین نقطه در. جنوب باختري، مناطق پستی نیز وجود دارد

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

، منطقه نورستان به خاطر 1890تا دهه . دیگر ادیان هستند ٪1شیعه و  ٪19-10آنان سنی،  ٪89-80مردم افغانستان مسلمان هستند که حدود  99٪
باوري  باوري، چندخدایی و شمن ها از نژادي متمایز بودند که به باورهاي روح نورستانی. شد شناخته می) سرزمین کافرها( اش با نام کافرستان ساکنین

 .گرویده بودند
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  :اقتصاد

برد، همراه با آن  تاکنون جریان دارد رنج می 1978اقتصاد افغانستان از حوادثی که از سال . افغانستان یکی از کشورهاي فقیر و با نرخ توسعه پایین است
هاي  اگرچه بعد از جاري شدن میلیاردها دالر توسط تجارت. اضافه شدند 2001–1998هاي  چندین خشکسالی نیز به مشکالت مردم در طول سال

ز هستند و درصد مردم این کشور کشاور 81حدود . هاي کشورهاي دیگر، در طول شش سال پیش، این اقتصاد کمی توانست رشد کند المللی و کمک بین
  .درصد در خدمات مشغول به کار هستند 9و ) اغلب بافندگی(درصد در صنعت  11بقیه شامل 

هاي  توان به جامه پشمی بومی این کشور و فرش از دیگر اقالم صادراتی این کشور می. ترین محصول صادراتی این کشور مرفین یا تریاك است عمده
  .نگ و مار اشاره کرددستباف و پوست گاو و گوسفند و سمور و پل

نوع زغال  13افغانستان داراي معادنی چون طال، الجورد، زمرد، فیروزه و زغال سنگ در استان بغالن که در نوع خود در جهان بی نظیر است و حدود 
  .شده است سنگ از این معدن استخراج می

  :جاذبه هاي گردشگري

باختري،  - هاي یونانی ها، آثار تاریخی به جاي مانده از دوره ها، حاکمیت سنت ، تنوع اقوام و زبانهاي سر به فلک کشیده، رودهاي خروشان طبیعت بکر، کوه
  اسالمی، مناره غزنین و مسجد جمعه در هرات  کوشانی و

از . اند  نهاده   آن پاي میهی بوده که سیاحان داخلی و خارجی در  بامیان، همواره اول لنگرگا. هاي گردشگري افغانستان، والیت بامیان است  اوج جاذبه
دست، زیر  بند امیر شاهکار دست تواناي طبیعت است؛ این نقاش چیره . ولنگ قرار دارد جاهاي دیدنی والیت بامیان، یکی بندامیر است که در شرق یکه

 .ي ریز و درشت و آبشارهاي زیبا، کشیده استها هاي آهکی، چند دریاچه مملو از آب زالل و گوارا با ماهی آسمانی صاف بر ارتفاعی بلند، در میان کوه
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .افغانستان داراي آب و هواي بري، تابستان گرم و زمستان سرد است
 

 اطالعات مخابراتی

 0093: کد تلفن

  .af دامنه اینترنتی
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  People's Democratic Republic of Algeria الجزایر: کشور

 
 الجزیره: تختپای

 کیلومترمربع 2381741: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 دینار جزایري: واحد پول

 الجزیره، وهران، قسنطینه: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

 .الجزایر کشوري است در شمال قاره آفریقا، میان مراکش و تونس

  :جغرافیا

سمت شرق به تونس و لیبی از سمت غرب به مراکش، از جنوب غربی موریتانی، از سمت شمال به دریاي  الجزایر کشوري در شمال قاره آفریقا است، که از
 .مدیترانه و از سمت جنوب به صحراي بزرگ آفریقا و مالی محدود است

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ و دین

  .جمعیت مسلمانان سنی مذهب هستند و بقیه عمدتاً مسیحی و کلیمی ٪99 درواقع. شان اسالم است مردم الجزایر عرب و بربر هستند و دین رسمی

  :اقتصاد

روز رونق  غرس میوه و مرکبات در الجزایر روزبه. شود در بخش شمالی گندم و جو کاشته می. پرداختند بیشتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزي می
در این کشور سالیانه . سازي و غیره رواج دارد کاري، کاشی سازي، منبت بی، فرش الجزایري، چرمدوزي عر در این کشور صنایع دستی مانند سوزن. گیرد می

   .آید و ذخایر گسترده نفت نیز در جنوب و جنوب شرقی آن وجود دارد آهن، فسفات و زغال با تناژ باال بدست می
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 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

آب و هواي خشک تا نیمه خشک با تابستانهاي گرم و خشک و زمستان هاي معتدل و مرطوب و بارندگی کافی  از لحاظ آب و هوایی کشور الجزایر داراي
 .در امتداد ساحل آب و هوا مدیترانه اي و در صحراي بزرگ، آب و هوا گرم و کم آب است. دارد

 

 اطالعات مخابراتی

 00213: کد تلفن

 .dz دامنه اینترنتی
   

 

 United Arab Emirates ه عربیامارات متحد: کشور

  
 ابوظبی: پایتخت

 کیلومترمربع 83600: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 درهم امارات: واحد پول

 ابوظبی، دبی: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

بستان که در خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع امارات متحده عربی نام کشوري عربی است در جنوب غربی قاره آسیا و در شرق شبه جزیره عر
امارات متحده عربی، از شمال و شمال غربی خلیج فارس، از جنوب و جنوب غربی عمان و عربستان سعودي، از سمت غرب به قطر و عربستان . است  شده

 .شود سعودي، و از سمت شرق به دریاي عمان و عمان محدود می
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 و اجتماعیویژگیهاي فرهنگی 

 :فرهنگ و دین

دولت امارات عمدتا از طریق بنیاد . است هایی که در فرهنگ اسالمی دارد، روابط قومی با سایر جهان عرب و جهان اسالم برقرار کرده امارات با ریشه
است، نگرش به زنان  صورت گرفتههر چند، تغییرات چشمگیري در زندگی اجتماعی . هاي سنتی هنر و فرهنگ است فرهنگی ابوظبی، در صدد حفظ شکل

شوند، همچون ورزش گلف، بیابان کهن دوبی و مسابقات گلف ابوظبی و  هاي جدیدي در کنار شتر سواري سنتی کم کم رایج می است و ورزش تغییر کرده
در امارات، بر خالف کشور همسایه اش . ودش برگزار می) فروردین- اسفند(ترین مسابقه اسب دوانی جهان، جام جهانی دوبی، که هر سال در ماه مارس گران

ها، امارات را به عنوان وطن  به دلیل اینکه بسیاري از آسیایی. کلیساهاي بسیاري وجود دارد. هاي دیگر دارد عربستان، که سعی بر جلوگیري از رواج دین
  .همچنین تعداد کمی مرکز و مدرسه اروپایی نیز وجود دارد. اردها و مراکز فرهنگی آسیایی بسیاري در این کشور وجود د اند، رستوران دوم خود پذیرفته

  :اقتصاد

و   شرکت هواپیمایی امارات   هاي روند اقتصادي امارات عربی در طوي یک سال گذشته تلقی کرد چرا که ترین شاخص  توان از مهم خصوصی سازي را می
از نام آوري امارات را در گستره جهانی داشته اند با ارائه سهام اولیه خود در معرض  سازمان بنادر دبی، دو شرکت بزرگ دولتی این کشور که سهم بسیاري

  .عموم بزرگترین واگذاري سهام اولیه در منطقه را رقم زدند

ن ابوظبی تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی است که در این میا 214میلیون بشکه ذخیره نفتی و  97.8امارات عربی متحده در سال گذشته داراي 
  .درصد ذخایر سوخت امارات عربی متحده را در خود جاي داده است   95   بیش از

 8/35درصد از اقتصاد امارات در سالی که گذشت به صنعت،  9/61از نظر سهم بخش هاي مختلف در اقتصاد امارات می توان به این نکته اشاره کرد که 
  . اورزي اختصاص داشتدرصد به کش 3/2درصد از اقتصاد به خدمات و تنها 

در این . در سال گذشته کشور امارات از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بعد ازعربستان سعودي رتبه دوم را در میان کشورهاي حوزه خلیج فارس داشت
  .به خود اختصاص می دهدسال کشور امارات عربی متحده در میان کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از عربستان و ایران سومین رتبه را 

بیعی نقش با وجود این که سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با جدیت در امارات پیاده شده است ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز ط
و    ه ساخت و ساز، زیرساخت هاي تولیدامارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسع. مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می کند

  .بخش هاي خدماتی روي آورده است

  .درصد از درآمد صادراتی امارات به نفت خام و مابقی به گاز طبیعی، ماهی هاي خشک شده، خرما و صادرات مجدداختصاص دارد 45

  :جاذبه هاي گردشگري

  جاذبه هاي گردشگري و توریستی دبی

متري خود، بلندترین برج دنیاست و اولین هتل جیورجیو آرمانی دنیا، یک مرکز خرید، رستوران هاي متعدد،  828با ارتفاع  برج خلیفه: جاذبه برج خلیفه
 .مرکز بدنسازي و بلندترین سکوي تماشاي دنیا در طبقه صد و بیست و چهارم را در خود جاي داده است

برج العرب بر روي یک جزیره مصنوعی که . تر ارتفاع، دومین هتل مرتفع دنیا محسوب میشودم 321این هتل با . ستاره دنیا 7تنها هتل : هتل برج العرب
سازه بادبانی شکل این هتل به نماد دبی . متر از ساحل جمیرا فاصله دارد ساخته شده و توسط یک پل اختصاصی منحنی به ساحل متصل میشود 280
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متري بر فراز  200در رستوران المنتهی در ارتفاع . و منظره اي خیره کننده را به نمایش میگذارد متر ارتفاع دارد 180سقف البی هتل، . تبدیل شده است
براي . هزار لیتر آب را در خود جاي میدهد 990همچنین رستوران المهاره آکواریومی عظیم . خلیج فارس، میتوانید نمایی پانوراما از دبی را تماشا کنید

  .اسیون داشته باشیدورود به هتل باید از قبل رزرو

یکی از جدیدترین و محبوب ترین مناطق دبی با ساکنین و توریست هاي متعدد که شامل ساختمان هاي بلند و زیبا، هتل هاي مجلل، ساحل : مارینا
مارینا واك بر روي . وع بسیار است، کافی شاپ ها، رستوران ها و مغازه هاي متن)واك و مارینا واك(راه مختلف براي پیاده روي  2افسانه اي، مرکز خرید و 

  .آب است و از میان قایق هاي تفریحی زیبا میگذرد

هر کدام . جزیره مصنوعی عظیم که بزرگترین جزایر مصنوعی دنیا هستند و در آب هاي خلیج فارس و کمی دور تر از ساحل دبی قرار دارند 3: جزایر پالم
کیلومتر مربع وسعت، هتل هاي زیبا و مغازه هاي  5پالم جمیرا با . نه اي به خشکی اصلی متصل میشونداز این جزیره ها شبیه یک برگ نخل است که با ت

  .مجلل، توسط یک پل شاهراهی به ساحل متصل میشود

بی و آب آبی ورزش هاي آبی بی انتها همچون جت اسکی، ماهیگیري، پاراگالید، موج سواري و والیبال ساحلی در سواحل سفید و شنی د: سواحل و دریا
ساحل جمیرا و پارك ساحلی جمیرا از محبوب ترین این سواحل . دریا با امواج آرام و دماي مطلوب، توریست هاي بسیاري را به خود جذب کرده است

  .پارك الممزر نیز داراي ساحلی بسیار زیباست. است

این پارك که در نزدیکی هتل جمیرا بیچ و هتل برج العرب واقع شده داراي . ستوایلد وادي پارکی جالب براي تمام اعضاي خانواده ا: پارك آبی وایلد وادي
  .انواع بازي هاي آبی، سرسره هاي آبی، آبشارها، استخرهاي بزرگ و کوچک و یک دریاچه میباشد

اي کوچک در اطراف دبی غرفه هایی به  کشورهاي سراسر دنیا در دهکده. این دهکده ساالنه در بین ماه هاي نوامبر و فوریه بر پا میشود: دهکده جهانی
در . ازندشکل بناهاي مشهور کشورشان به پا میکنند و در آن به فروش و نمایش انواع سوغاتی ها، خوراکی، البسه و صنایع دستی سنتی کشورشان می پرد

  .اهاي دیگر را از نزدیک مشاهده کنیداین دهکده میتوانید هیروگلیف هاي مصر، معابد تایلند، شهر ممنوعه پکن، برج ایفل و بسیاري بن

از جالب . این بازارها در دو طرف خور دبی و دیره واقع شده اند. سوق ها یا بازارهاي سنتی، یکی از بزرگترین جاذبه هاي دبی محسوب میشوند: بازارها
  .ترین این بازارها میتوان به بازار ادویه جات رنگارنگ و پر جنب و جوش اشاره کرد

از مشهور ترین این مراکز میتوان به دبی مال که . مراکز خرید دبی یکی از جاذبه هاي اصلی دبی براي توریست ها محسوب میشوند: رید دبیمراکز خ
مغازه است، امارات مال، برجمان، سیتی سنتر دیره، مرکز خرید فستیوال سیتی، مرکز ابن بطوطه، المسی  1200بزرگترین مرکز خرید دنیاست و داراي 

  .فرانسوي، وافی، القریر، اوتلت مال و بسیاري مراکز دیگر اشاره کرد- پالزا، مدینه جمیرا، مرکاتو با تزئینات زیباي ایتالیایی

متر مربعی که در پارك خور قرار دارد، با قسمت هاي مختلف خود، کودکان را به سفري به درون بدن انسان، علم و  7700این مرکز بزرگ : شهر کودکان
  .این فضاي شاد و پر جنب و جوش تمام کودکان از سراسر دنیا را سرگرم میکند. یبردفضا م

 1799این دژ تاریخی که تاریخ ساخت آن به . ساختمانی که موزه دبی در آن واقع شده است، دژ الفهیدي، خود به تنهایی جاذبه اي دیدنیست: موزه دبی
ون موزه اسلحه هاي قدیمی، لباس هاي مخصوص غواصی براي پیدا کردن مروارید و آثار نظامی جالب آثار در. به موزه تبدیل شد 1970برمیگردد در سال 

  .قایق بزرگ چوبی بیرون موزه از جمله جذابیت هاي این موزه است. را شامل میشود

گنبد عظیم و  9د بزرگ جمیرا شامل مسج. متري آن بلندترین مناره شهر است 70بازسازي شد و مناره  1998این مسجد در سال : مسجد بزرگ جمیرا
  .عبادت کننده را دارد 1200گنبد کوچک است و ظرفیت گنجایش  45
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این دو دهکده بازسازي شده از سکونت اقوام اماراتی پیشین، تالشیست براي نشان دادن فرهنگ و سنت هاي دبی در میان : دهکده میراث و دهکده غواصی
زندگی کوچ نشین ها، لباس هاي سنتی، صنایع دستی و خوراکی هاي سنتی در این دهکده ها براي  . و یکمبرج ها و آسمان خراش هاي قرن بیست 

در طی ماه هاي زمستان، این منطقه مملو از توریست ها و خانواده هاي مشتاق میشود و آوازها و حرکات موزون . تماشا و فروش به نمایش درآمده اند
  .سنتی در آن به اجرا درمیایند

داراي فعالیت هایی همچون شترسواري، خرید سوغاتی، اسکی بر روي شنها، استراحت در چادرهاي سنتی عربی، کباب ها و خوراکی : فاري در صحراسا
  .هاي متنوع عربی، یک فنجان قهوه عربی با خرما، پوشیدن لباس هاي عربی و البته نقاشی با حنا روي دست و پا می باشد

میتوانید در این پیست اسکی که در امارات مال در جاده شیخ زاید واقع شده، به . ی از جمله فعالیت هاي جالب این شهر استاسکی برفی دب: اسکی دبی
  .تمام وسایل اسکی را میتوانید از این مکان کرایه کنید. اسکی و اسنو بورد بپردازید و سوار تله سیژ شوید

خانه هاي . نده در خانه هاي خلیج جایی براي خود پیدا کنند، خانه ها توسط بادگیرها خنک میشدندقبل از اینکه برق و وسایل خنک کن: منطقه بستکیه
  .یش میدهندسنتی حیاط دار منطقه بستکیه، همراه با کافه ها، گالري هاي هنري و شنبه بازار بستکیه، سنت ها و فرهنگ مردم دبی را به توریست ها نما

  ظبیجاذبه هاي گردشگري و توریستی ابو

این مسجد در گرامیداشت شیخ زاید بن سلطان، موسس و اولین . هشتمین مسجد بزرگ جهان و بزرگترین مسجد امارات متحده عربی: مسجد شیخ زاید
بد است گن 57بناي این مسجد که از سبک مراکشی و مغولی الهام گرفته شده داراي . حاکم امارات ساخته شده و مقبره او در کنار همین مسجد می باشد

هزار نفر را دارد و بزرگترین فرش جهان که توسط علی خالقی طراحی و در ایران  40این مسجد گنجایش . و مناره هایی به سبک عربی کالسیک دارد
  .بافته شده را در خود جاي داده است

پارك ها و فواره . ا حدود بندر مینا زاید ادامه پیدا می کندکیلومتر امتداد دارد و از مرکز خرید مارینا آغاز و ت 6خط ساحلی بینظیر ابوظبی تا : کورنیش
مناطق مناسب شنا و . هاي بسیاري همراه با ساختمان هاي مدرن در این منطقه قرار دارند و آن را به یکی از زیباترین مناطق ابوظبی تبدیل کرده است

  .امکانات رفاهی بسیاري در این منطقه قرار دارند

هزار متر مربع  200این منطقه که مساحتی بیش از . یاي فراري میتوانید با بهترین ماشین هاي دنیا در پیستی عظیم رانندگی کنیددر دن: دنیاي فراري
بعدي  4از جاذبه هاي این پارك میتوان به بزرگترین گالري فراري خارج از ایتالیا، تجربه سینماي . دارد بزرگترین شهربازي داخلی دنیا محسوب می شود

  .عت، برج جی فورس، بل ایتالیا که جاذبه هاي اصلی ایتالیا را به صورت مینیاتوري در آن می سازند و ده ها جاذبه دیگر اشاره کردسر

ساخته شده، محل سکونت خانواده حاکم سابق  1793این قلعه که در سال . قدیمی ترین ساختمان ابوظبی کاخ الحصن یا دژ سفید می باشد: کاخ الحصن
امروزه این کاخ موزه اي سنتی از مصنوعات و عکس هاي تاریخی را در خود جاي داده و کاشی کاري هاي . بازسازي شده است 1983در سال  بوده و

  .دروازه اصلی آن بسیار مشهور می باشند

شهرهاي اصلی این منطقه شامل . پوشاند هزار کیلومتر مربع را می 60الغربیه، منطقه غربی ابوظبی، منطقه اي وسیع از زیبایی طبیعیست که : الغربیه
یکی از بزرگترین حجم هاي شن و ماسه دنیا در این منطقه قرار گرفته و منظره اي . مدینه زاید، مرفا، لیوا، غیاثی، سیال، رویس و جزیره دلما می باشند

  .خیره کننده را به نمایش می گذارد

چادرها، خانه هاي حیاط دار، سیستم آبرسانی باستانی، کارگاه هاي . ارات را به نمایش می گذاردموزه اي که زندگی سنتی اقوام بدوي ام: دهکده میراث
  .صنایع دستی، یک موزه و بسیاري جاذبه هاي دیگر، بازدید این موزه را به تجربه اي متفاوت تبدیل کرده است
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پرچم . پرچم دنیاست و در جزیره مارینا، در نزدیکی مارینا مال قرار گرفته استمتر ارتفاع یکی از مرتفع ترین تیرهاي  123تیر پرچم ابوظبی با : تیر پرچم
  .چهار رنگ عظیم امارات به این تیر بلند آویزان است

میلیون دالر بوده داراي یک  50این پارك که هزینه ساختش . پارك خلیفه هدیه اي از طرف شیخ خلیفه، حاکم امارات به مردم بوده است: پارك خلیفه
 .واریوم، موزه، قطار، زمین هاي بازي و باغ هاي بسیار می باشدآک

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

بارندگی در این کشور نادر است و اغلب در . امارات متحده عربی آب وهوایی گرمسیري دارد، تابستان هاي آن داغ و مرطوب و زمستان هاي آن مالیم است
 .رپایان زمستان و نیز در طول زمستان وقوع طوفان شن معمول استد. ماه هاي زمستان اتفاق می افتد

 

 اطالعات مخابراتی

 00971: کد تلفن

 .ae دامنه اینترنتی
   

 

  Republic of Indonesia اندونزي: کشور

 
 جاکارتا: پایتخت

 کیلومترمربع 1919440: وسعت

 اندونزیایی: زبان رسمی

 روپیه: واحد پول

 ورابایا، مدان، باندونگ، سامارانگ، پالم بانگ، اوجونگ پاندانگس: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی
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 :موقعیت و وسعت

اندونزي چهارمین کشور پر . است الجزایر ماالیا بین هندوچین و استرالیا قرار گرفته هاي بسیار که در مجمع جمهوري اندونزي کشوري است مرکب از جزیره
 .ن آن از هر کشور دیگري بیشترندجمعیت دنیا است و مسلمانا

  :جغرافیا

پایتخت آن، شهر جاکارتا، در . است که در جنوب شرقی آسیا در اقیانوس کبیر قرار دارد) جزیره بزرگ و کوچک17508قریب به (اي از جزایر  مجموعه
در دره ها و بخصوص در جزیره جاوه زندگی کرده، و کشاورز می  مردم این کشور در سواحل جزایر و یا. شد جزیره جاوه قرار دارد و سابقاً باتاویا نامیده می

 .بیشتر جزایر اندونزي، غیر قابل سکونت هستند. باشند
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .درصد مردم اندونزي مسلمان اند و بقیه مسیحی، هندو یا بودایی هستند 90

  :اقتصاد

باشد و محصول اصلی اش برنج  می ٪14رآوري محصوالت کشاورزي و معدنی مشغول است و سهم بخش کشاورزي که بیشتر به ف ٪40٫7سهم صنعت 
اندونزي از لحاظ معدنی کشوري . کنند همچنین کشاورزان بزرگ و هم روستاییان مقدار زیادي الستیک، چاي، قهوه، تنباکو و ادویه تولید و صادر می. است

گاز طبیعی، قلع، نیکل، زغال سنگ، بوکسیت و مس در این کشور موجود است اما به علت نسبت بیشتر جمعیت به ثروت  باشد و معادن نفت، ثروتمند می
  .یکی دیگر از منابع کسب درآمد براي اندونزي صنعت توریسم است. جمعیت مردم فقیر زیاد است

  :جاذبه هاي گردشگري

1(  National Monument  :هدبناي یادبود ساخته شده در عSukarno  که نام دیگر این بناMonas می باشد.  

2(  TMII    : همه چیز درباره مجمع الجزایر زیباي اندونزي در پارك مینیاتوري بسیار زیبا، با نام کاملTaman Mini Indonesia Indah  

3(  Keong Emas  :میالدي براي بازدید عموم گشوده شد 1984 تاتر مشهور جاکارتا به معناي حلزون طالیی که اولین بار در بیستم آوریل سال.  

4(  Jaya Ancol Dreamland   : پارکی بسیار زیبا با قسمتهاي متنوعی همچونSea World  ،Fantasy World  ،Atlantis 
Waterآکواریوم،تاالبی مصنوعی براي قایقرانی و ماهیگیري،  

5(  Sea World    :داران دریاییآکواریوم بزرگ ودیدنی با انواع مختلف جان  

6(   Fantasy Land   :دنیاي تکنولوژي و مدرن  پارکی دیدنی براي دیدن  

7(  Thousand Island   : جزایري زیبا که از چهار جزیرهKahyangan  ،Bidadari  ،Onrust  ،Kelor تشکیل شده است.  
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8(  Ragunan Zoo   :ی و وحشیباغ وحش بزرگ اندونزي با گونه هاي مختلفی از حیوانات اهل  

  .یونسکو در آمده است   که به ثبت 19در قرن  Prambananمعابد هندو   ) 9

10 (Miniature Park ایالت که هر یکشنبه برنامه  27هکتاري پارك فرهنکی با تعدادي عمارتها به سبک سنتی از هر  400فضایی : پارك مینیاتور
  در داخل پارك قراردارد  و تئاترکئونگ اماس رقص هر منطقه اجرا می شود و همینطور موزه و باغ پرندگان

11 (Way kambas elephant training center : در این محل به فیلها آموزش میدهند که براي انسانها مفید باشندو بازدید کنندگان می توانند فیل
  .سواري کنند

و بخشی از مجمع الجزایر    Lombokو ) در غرب(خط استوا، بین جاوه  بالی زیبا ترین و مشهورترین جزیره اندونزي است که در جنوب: جزیره بالی) 12
 5/1فواصل هوایی این جزیره تا جاکارتا حدود . قرار گرفته است) در شرق(Timor و   Sumbawa  ،Flores  ،Sumbaشامل جزایر    Sundaکوچک 

که داراي آبهاي آبی و شنهاي سفید می  kuta,seminyak,legian,canggu,sanur,nusa duaسواحل . جمعیت بالی عمدتا هندو می باشند. ساعت
 هنرهاي گوناگون همچون رقص، تندیسگري، نگارگري، چرمگري، فلزکاري و بویژه موسیقی سبک گامالن در این جزیره در سطح بسیار باالیی قرار. باشد
  .را در لباس سنتی بالی می بینیم ikatصنعت بافندگی به ویژه مدل . دارند

  )Ujung Kulon(ساحلی آرام در استان بانتن در مجاورت پارك ملی اوجونگ کولن): Anyer(آنیر) 13

  یکی از بهترین مناطق مشهور براي غواصی در اندونزي و جهان): Bunaken(بوناکن) 14

  .ناز جمله ترسناك ترین و هیجان انگیز ترین مناظر آتشفشانی بر روي کره زمی): Mount Bromo(مونت برومو) 15

16(  Reptile and Crocodile Park پارك خزندگان و کروکودیل  

17(   Bali Bird Park    پارك پرندگان  

18(   Bali Butterfly Park   پارك پروانه  

19(   Waterbom Park پارك آبی که در آن امکاناتی براي افراد سرسره آبی در بین جنگلها و ورزشهاي دیگر والیبال و بدمینتون  

20 (Bali Barat National Park : 70 ساحل مرجانی و گونه هاي مختلفی از جانوران را شامل می شود 7000هزار هکتار جنگل بارانی و  

21(   Pura Besakih  :بیش از هزاران سال قدمت و در دامنه کوه واقع شده است-مادر معابد بالی.  

22(   Sangeh Monkey Forest  

23(   Tanah Lot  :آب و مارهاي سمی در ستون جزیره صخره اي معتقند که از معبد در مقابل شرارت از معبد محافظت می کند و  مهمترین معبد در
  .بهترین زمان براي دیدن آن در پایان عصر می باشد که معبد در سایه سیاهی قراردارد

24 (kuta   جز مناطق توریستی پررونق در بین جوانان ساحل آن براي موج سواري معروف است  
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25 (kelimutu : این دریاچه به دلیل تغییر رنگ آبش جزء جاذبه هاي گردشگري توریستها می باشد که دهانه آتشفشان را پر کرده وموادمعدنی موجود
 .باعث می شود سایه هایی آبی فیروزه اي ،سبز مایل به آبی،خرمایی و سیاه در دریاچه بیفتد

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .و هواي گرم و استوایی داشته، و بارانهاي موسمی، سبب رونق کشاورزي می شود این کشور آب
 

 اطالعات مخابراتی

 0062: کد تلفن

  .id دامنه اینترنتی

 
   

 

  Ukraina اکراین: کشور

 
 کیف : پایتخت

 کیلومترمربع 603628: وسعت

 اکراینی: زبان رسمی

 گریونا: واحد پول

 پر، خارکف، زاپاروژه، دانتسکاودسا، دن: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بالروس؛ از غرب با لهستان، اسلواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با . اکراین از کشورهاي اروپاي شرقی است
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 .ار داردرومانی و مولداوي هم مرز است و در جنوب آن دریاي سیاه و دریاي آزوف قر

  :جغرافیا

هایی چون دنیپر، سورسکی دونتس، دنیستر و  ها رودخانه تشکیل شده است که از میان آن) یا استپ(هاي حاصلخیز  هاي مسطح و دشت این کشور از زمین
ز این کشور با رومانی قرار گرفته شوند و در جنوب غربی اوکراین دلتا دانوب در مر گذرند و به دریاي سیاه و دریاي کوچک آزوف منتهی می بوگ جنوبی می

متر ارتفاع دارد و در  2،061باشد که بلندترین نقطه آن در اکراین، کوه هورال است که  هاي کارپات می هاي این کشور بخشی از رشته کوه تنها کوه. است
 .هاي کریمه تا ساحل جنوبی کریمه امتداد دارد شبه جزیره کریمه نیز رشته کوه

 

 هنگی و اجتماعیویژگیهاي فر

 :ادیان و مذاهب

درصد  0.6درصد و یهودیت  0.7درصد جمعیت اکراین مسیحی هستند و پس از آن اسالم با  96.2درواقع حدود . باشد دین رسمی این کشور مسیحیت می
  .درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند 2.5و سایر ادیان 

  :جاذبه هاي گردشگري

همچنین عجایب هفتگانه اکراین از . نی گردشگري، اکراین از نظر تعداد گردشگران جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده استدر رتبه بندي سازمان جها
باشند که از هفت بناي تاریخی و فرهنگی تشکیل شده است و شهرهاي مهم توریستی آن شبه جزیره  هاي گردشگري این کشور می ترین جاذبه اصلی

 .باشد میکریمه، کییف و خارکف 
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

بارش باران در نقاط مختلف . اي وجود دارد اي است، هرچند در سواحل جنوبی کریمه شرایط آب و هوایی مدیترانه اکراین داراي آب و هواي معتدل قاره
 .رد و کمترین میزان بارش در شرق و جنوب شرقی استگی اکراین متفاوت است، به طوري که بیشترین میزان بارش در شمال و غرب این کشور صورت می

 

 اطالعات مخابراتی

 00380: کد تلفن

  .ua دامنه اینترنتی
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  United States of America ایالت متحده آمریکا: کشور 

  

 سی.واشنگتن دي: پایتخت

 کیلومترمربع 9،826،630: وسعت

درصد از مردم این  11التین و تعداد زیاد مهاجران این منطقه حدود  است اما به دلیل نزدیکی به آمریکايزبان رسمی دراین کشور انگلیسی : زبان رسمی
 کنند کشور به زبان اسپانیایی صحبت می

 آمریکا دالر: واحد پول

  سن خوزه  ، لس آنجلس ، شیکاگو ، هوستون ،فینیکس ، فیالدلفیا ، سن آنتونیو، سن دییگو ، داالس ،نیویورك: شهرهاي مهم

  اطالعات عمومی

. سی است کشوري در آمریکاي شمالی، و به پایتختی شهر واشنگتن دي (USA :و به اختصار United States of America) ایاالت متحده آمریکا
 .شود هان شناخته میترین کشور ج آمریکا سومین کشور پرجمعیت و چهارمین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادي و گوناگونی مردم، متنوع

، .)خ.ه 1155(میالدي  1776این کشور در سال . است نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوري فدرال بنیان نهاده شده
 .مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت 13در پی اعالم استقالل و اتحاد 

این کشور از راه پایگاه دریایی . است ب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، از غر
ها، و مناطق  ها، ناحیه اي از جزیره به عالوه، مجموعه. آمریکا همچنین از طریق آالسکا با روسیه مرز آبی دارد. گوانتانامو نیز مرز مشترك اندکی با کوبا دارد

 .اند لق به آمریکا در سراسر جهان پراکندهمتع

، به معناي États-Unis برگرفته از واژه فرانسوي(ایاالت متحده، اتازونی ) امریکا یا آمریکا(هاي دیگري مانند ایاالت متحده امریکا،  این کشور با نام
 .شود و ینگه دنیا نیز خوانده می) هاي متحد ایالت

. سی است کشوري در آمریکاي شمالی، و به پایتختی شهر واشنگتن دي (USA :و به اختصار United States of America) ایاالت متحده آمریکا
 .شود ترین کشور جهان شناخته می ن کشور پرجمعیت و چهارمین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادي و گوناگونی مردم، متنوعیثآمریکا سومی

، .)خ.ه 1155(میالدي  1776این کشور در سال . است نون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوري فدرال بنیان نهاده شدهنظام حکومتی آمریکا در چارچوب قا
 .مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت 13در پی اعالم استقالل و اتحاد 
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این کشور از راه پایگاه دریایی . است وب با مکزیک همسایه کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، از غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جن
ها، و مناطق  ها، ناحیه اي از جزیره به عالوه، مجموعه. آمریکا همچنین از طریق آالسکا با روسیه مرز آبی دارد. گوانتانامو نیز مرز مشترك اندکی با کوبا دارد

 .اند متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده

، به معناي États-Unis برگرفته از واژه فرانسوي(ایاالت متحده، اتازونی ) امریکا یا آمریکا(هاي دیگري مانند ایاالت متحده امریکا،  ا ناماین کشور ب
  .شود و ینگه دنیا نیز خوانده می) هاي متحد ایالت

 
  ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

  :ادیان و مذاهب

بطور رسمی ، هیچ دینی متمم اول قانون اساسی ایاالت متحده آمریکادر ایاالت متحده آمریکا بر اساس . باشد می کشور سکوالرآمریکا به طور رسمی یک 
،  کاتولیک،  پروتستان :استترکیب مذهبی مردم آمریکا به شرح زیر بیشترین  در کل .است وجود ندارد، اما همین متمم نیز آزادي تمام ادیان را تضمین کرده

  ، دیگران ، بدون دین مسلمان،  یهودي،  مورمون

  :اقتصاد

در . تریلیون دالر است 13٫86تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به  .ترین اقتصاد را در میان کشورهاي جهان در اختیار دارد بزرگ ایاالت متحده آمریکا
   .دست یافتند 2007تریلیون دالر در سال  14٫45 تولید ناخالص داخلیمجموعاً به  (یوروزونموسوم به ) اتحادیه اروپادر  یوروکشور صاحب ارز  15مقایسه، 

  :جاذبه هاي گردشگري

 )آبشار نیاگارا ،  در شهر نیویورك آمریکا  ( Statue of Liberty )مجسمه آزادي ،  در واشینگتن دي سی آمریکا  ( White House  ) کاخ سفید
Niagara Falls )  دره بزرگ،  در مرز ایالت نیویورك آمریکا و استان اونتاریوي کانادا ( Grand Canyon ) کوه،  در شمال ایالت آریزوناي آمریکا 

 ) هالیوود ،در آناهایم ایالت کالیفرنیاي آمریکا  ( DisneyLand ) دیزنی لند، در ایالت داکوتاي جنوبی آمریکا ( Mount Rushmore ) مورراش
Hollywood )  پل معلق گلدن گیت ،در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیاي آمریکا ( Golden Gate Bridge ) پارك ، در سانفرانسیسکوي آمریکا

 ) کلیساي جامع سن پاتریک،  در نیویورك ( Metropolitan Museum of Art ) موزه متروپولیتن هنر ،  در شیکاگو ( Millennium Park ) ارههز
St. Patrick's Cathedral )  در نیویورك ،  

  آب و هوا

اگر بخواهیم یک آب و هواي کلی . طور باورنکردنی متغیر استا توجه به وسعت زیاد و پراکندگی توپولوژي در آمریکا، آب و هواي آن در نقاط مختلف به ب
، در آالسکا سردسیري، در )حاره اي(براي آمریکا در نظر بگیریم باید بگوییم آب و هواي آن معتدل است، البته در فلوریدا و هاوایی آب و هوایی گرمسیري 

محدوده درجه . آب و هوایی خشک وجود دارد (Southwest)ب غربی نیمه خشک و در قسمت جنوبی ناحیه جنو (Great Plains) دشتهاي بزرگ
 .درجه سانتیگراد در بعضی نقاط کالیفرنیا در تابستان متغیر است 57درجه سانتیگراد در آالسکا تا  -62حرارت از 

، غرب میانه (Plains) ژه در نواحی دشتهابطور کلی ایاالت شمالی آمریکا سردترین ایاالت هستند که زمستانهاي سخت همراه با یخبندان دارند به وی
(Midwest) و شمال شرق (Northeast).  که به کمربند خورشیدي - در مقابل، درجه حرارت ایاالت جنوبی آمریکا (sunbelt)  به ندرت به  -معروفند

www.ParsBook.org



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                    فهرست                                              جهان کشورهاي توریستی اطالعات  
 

40 
 

ایاالت شمال غربی آمریکا در . وال تابستانهاي داغی دارندبه غیر از ایاالت اورگان و واشنگتن و منطقه نیوانگلند، بقیه نقاط آمریکا معم. زیر صفر می رسد
داراي آب و هواي معتدل هستند در حالیکه بخشهاي جنوبی، ایاالت شمال شرقی آمریکا در مجاورت  (Pacific Northwest) مجاورت اقیانوس آرام

 .وب دارندآب و هواي مرط  (Midwest) و غرب میانه آمریکا (Pacific Northeast) اقیانوس آرام

 وجود دارد Pacific Northwest البته رطوبت در برخی نواحی به ویژه. (فصول بهار و پاییز در آمریکا معموال معتدل، گرم و آفتابی هستند

تان در طول ساحل همچنین فصل توفانهاي تورنادو بین آپریل و جون است و از بخش غرب میانه آمریکا وارد می شوند، گردبادها نیز معموال در اوایل تابس
  .جنوب شرقی و ساحل خلیج مکزیکو وجود دارند

  اطالعات مخابراتی

 001: کد تلفن

  ..us. gov. mil. edu دامنه اینترنتی

 

  Italian Republic ایتالیا: کشور

 
 رم: پایتخت

 کیلومترمربع 301338: وسعت

 ایتالیایی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

ل، تورین، پالرمو، جنووا، پولونیا، فلورانس، باري، ونیز، مسینا، میالن، ناپ: شهرهاي مهم
 ورونا

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت
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نکته جالب در مورد . است جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردنیا در دریاي مدیترانه تشکیل شده این کشور از شبه. ایتالیا کشوري در جنوب اروپا است
 .یتالیا این است که نقشه ي این کشور شبیه چکمه می باشدنقشه ي کشور ا

  :جغرافیا

این . این کشور مساحتی به اندازه تقریباً یک پنجم ایران دارد. شرقی قرار دارد 12 30, شمالی  22 50ایتالیا در جنوب اروپا با مختصات جغرافیایی تقریبی 
کشور سان مارینو در شمال (، سان مارینو )اتیکان در داخل شهر رم پایتخت ایتالیا قرار داردو(کشور مرز مشترك با کشورهاي اتریش، فرانسه، واتیکان 

  .، اسلوونی و سوئیس دارد)ایتالیا و در دل ایالت امیلیا رومانیا قرار دارد

 .است رانهمتر از سطح دریا و کمترین ارتفاع آن دریاي مدیت 748/4بلندترین نقطه ایتالیا کوه مونته بیانکو با ارتفاع 
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 ٪87. کنند نیز در این کشور زندگی می) که اکثراً مهاجر هستند(ها و مسلمانان  ها، یهودي حاکمیت و اکثریت با مسیحیت کاتولیک است، ولی پروتستان
  .جمعیت ایتالیا مسیحی کاتولیک هستند

  :اقتصاد

توان به صنایع فلزکاري،  ترین صنایع کشور می از جمله مهم. سعه یافته است و جزو هشت کشور صنعتی محسوب میشودامروزه ایتالیا کشوري تو
افزار  سازي، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ آالت، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازي، کشتی ماشین

ترین محصوالت کشاورزي و دامپروري کشور را تشکیل  زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوك نیز مهم ، سیبگندم، جو. اشاره نمود
  .دهند می

  :جاذبه هاي گردشگري

یراکولی در شهر پیزا، یکی محله تاریخی کامپو دل م. منطقه توسکانیا در ساحل غربی ایتالیا یکی از جذاب ترین و غنی ترین مناطق اروپا محسوب می شود
  .از شهرهاي مشهور منطقه توسکانیا می باشد که داراي یک کلیساي بسیار بزرگ می باشد و برج معروف پیزانیز در این شهر قرار دارد

تاریخی فلورانس قرار دارد ، چهارمین کلیساي بزرگ اروپا می باشد که در قلب مرکز »فیرنزه«کلیساي سانتا ماریا دل فیوره، کلیساي اعظم شهر فلورانس 
  .که گنبد عظیم آن کامال به شهر اشراف دارد

این پل سپس از سنگ . میالدي براثر سیل تخریب شد 1333این پل که ابتدا از چوب ساخته شده بود در سال . پل مشهور پونته وکیوو شهر فلورانس
پونته . آن را تخریب کرد 1966ان نازي منهدم شد و سیل وحشتناك آرنو در سال قرن بعد هنگام عقب نشینی سربازان آلم 6ساخته شده و اندکی بیش از 

  .وکیوو ، یکی از نمادهاي شهر فلورانس محسوب می شود

ها و کلبه هاي  رنگ سبز طبیعت، تاکستان ها، باغ هاي زیتون، مزارع کشت شده، جنگل. مناطق روستایی توسکانیا نیز جلوه هایی از زیبایی هستند
  .رنگ سبز این منطقه هنگام گل دادن گل هاي آفتابگردان به رنگ زرد درمی آید. ادهدورافت
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  .پورتو فررایو، مرکز جزیره البه با استحکامات قدیمی اش یادآور گذشته نظامی این بندر است که اکنون به یک قطب توریستی تبدیل شده است

  .نام این جزیره برگرفته از گله هاي بز است که در گذشته ساکن جزیره بودند. صخره هاي ساحلی جزیره کاپرائیا که منشا آتشفشانی دارند

این شهر معماري قرون . منظره شهر قرون وسطایی سان جیمینیانو در نزدیکی شهر سیئنا، یکی دیگر از شهر مشهور تاریخی و زیارتی منطقه توسکانیا
  .راث جهانی یونسکو ثبت شده استدر فهرست می 1990وسطایی اش را حفظ کرده و مرکز آن از سال 

در منطقه توسکانیا روستاهاي بسیاري وجود دارند که بهترین . روستاي کوچک مونتالچینو در دره اورچیا که به خاطر انگور بسیار مرغوبش شهرت دارد
  .محصول انگور را تولید می کنند

  .دي رنگ دریابهشتی طبیعی و سرسبز و پهنه آب هاي الجور ناحیه ساحلی آرجنتاریو، 

و با اقتباس از میدان آنفیتئاترو که بیشتر به نام پیاتزا دل مرکاتو شهرت دارد در شهر کوچک لوکوئنس که در محل سابق یک آمفی تئاتر دوره روم باستان 
 .معماري آن ساخته شده است

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .کوه آلپ سرد، در جنوب خشک و در کل کشوري تقریباً گرم است لیل و جود رشتهدر شمال به د. اي است آب و هواي ایتالیا مدیترانه
 

 اطالعات مخابراتی

 0039: کد تلفن

  .it دامنه اینترنتی
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  Ireland ایرلند: کشور

 
 دوبلین: پایتخت

 کیلومترمربع 84421: وسعت

 ایرلندي: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 ن، بلفاست، کروكدوبلی: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

نام رسمی این کشور جمهوري ایرلند است و گاهی با نام ایرلند جنوبی . است غرب قاره اروپا واقع شده ایرلند کشوري است در جزیره ایرلند، که در شمال
است و با ایرلند شمالی که بخشی از پادشاهی متحده  ایرلند را اشغال کردهاین کشور پنج ششم جزیره . شود تا با ایرلند شمالی اشتباه نشود خوانده می

غربی دریاي کلتیک و کانال سنت  همچنین در غرب ایرلند اقیانوس اطلس، در شرق دریاي ایرلند و در جنوب و جنوب. است، در شمال مرز مشترك دارد
 .به این اتحادیه ملحق شد 1973ژانویه  1این کشور در . باشد ادیه اروپا میجمهوري ایرلند در حال حاضر یکی از اعضاي اتح. جورج قرار دارد

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 .مردم ایرلند داراي دین مسیحیت می باشند

 :اقتصاد

تمرکز بر روي خدمات، فناوري پیشرفته و توسعه  هاي اخیر از تمرکز بر روي اقتصاد کشاورزي به اقتصاد مدرن بر پایه دانش روز و اقتصاد ایرلند در سال
از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی ایرلند یکی از ثروتمندترین کشورهاي سازمان همکاري و توسعه و . تجارت و صنعت و سرمایه گذاري دگرگون شده است

% 80کاالهاي مهندسی الکترونیک و شیمیایی، هم اکنون بیش از  کاالهاي صنعتی به ویژه ماشین آالت، فلزات و. شناخته شد 2008اتحادیه اروپا در سال 
منابع طبیعی شامل سرب، روي، نفت و گاز طبیعی از چاههاي زیر . رود فرآوري مواد غذایی از صنایع مهم به شمار می. دهد صادرات ایرلند را تشکیل می
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  .ستخوش میزان باالي بی کاري و مهاجرت از کشور استایرلند د. دریا، و محلهاي مناسب براي تولید نیروي هیدروالکتریک است

  :جاذبه هاي گردشگري

متر از سطح دریا  214فاصله بلندترین نقطه صخره ها . صخره هاي موهر یکی از برترین جاذبه هاي توریستی و گردشگري کشور ایرلند محسوب میشود
 .یانوس آرام میرسندکیلومتر در کناره اق 8است و همچنین عرض این صخره ها به بیش از 

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

میلی متر در شرق  750میلی متر در غرب و جنوب غرب تا  2500از  میزان بارندگی باالست و از بیش. و هواي این کشور سرد، بارانی و مرطوب است آب
 .متغیر است

 

 اطالعات مخابراتی

 00353: کد تلفن

 .ie دامنه اینترنتی
   

 Islamic Republic of Iran ایران: ر کشو

 

 تهران: پایتخت

 کیلومترمربع 1،648،195 : وسعت

 فارسی: زبان رسمی

 ریال: واحد پول

 ،  ز ، اهواز ، کرمانشاه ، کرج ، قمتهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، شیرا: شهرهاي مهم

 

  اطالعات عمومی
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یکی از بزرگترین و قدرتمند ترین کشورهاي منطقه است که و  اي مشهور به خاور میانه واقع شده استکشوري در جنوب غربی آسیا و در منطقه  یرانا
جمهوري ایران از شمال با . داراي مرز مشترك زمینی با هفت کشو منطقه و مرز دریایی گسترده با دریاي خزر و خلیج همیشه فارس و دریاي عمان می باشد

و از جنوب به  دریاي خزراست و همچنین از شمال به  همسایه عراقو  ترکیهو از غرب با  پاکستانو  افغانستان، از شرق با ترکمنستانو  ارمنستان، آذربایجان
یکی از اعضاي پایه گذار سازمان  ایران.در جهان هستند گازو  نفتشود، که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج  محدود می دریاي عمانو  خلیج فارس

اي کهن دارد و یکی از  ، پیشینهملتایران به عنوان یک سرزمین و یک  .انس اسالمی و اوپک می باشدملل متحد، گروه نم، سازمان اکو، سازمان کنفر
هاي  کوهو  هندوکشهاي  ، از خاور به کوهد ارسروو  دریاي خزر، اتركاز دید طبیعی ایران از شمال به رود  .رود شمار می ترین کشورهاي جهان به تاریخی

بیش از . محدود است دریاي عمانو  خلیج فارسو از جنوب به  اروندرودو حوضه آبریز  زاگرسهاي  هاي باختري کوه ، از باختر به دامنهسنددره  باختري
و جلگه  دریاي خزرشامل جلگه جنوب (حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران . نیمی از ایران کویري و نیمه کویري است

ترین شهر ایران  از دید جغرافیایی، غربی. باشد متر می 5671 با دماوندبلندترین کوه ایران نیز . است هاي حاصلخیز تشکیل شده نیز از جلگه خوزستان
  .است چابهارترین شهر  ؛ و جنوبیپارس آبادترین شهر  ؛ شمالیجالقترین شهر  ؛ شرقیکلیساکندي

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

  :ادیان و مذاهب

 .می باشد تشیع آن نیز مذهب رسمیو اسالم  ایرانکشور دین رسمی 

  :اقتصاد

، الکتریکی و الکترونیکی سدسازي، خودروسازي، شیمیایی، غذایی، نساجی، فوالد، پتروشیمیصنایع نفت، گاز، : اند از ترین صنایع پیشرفته ایران عبارت عمده
 .گري سفالو  کاري خاتم، کاري منبت، زیلوو  گلیم بافی، قالیو  فرش :اند از ایران عبارت هاي مهم دستی و سنتی سازهو  ....و

 :جاذبه هاي گردشگري

، با توجه به  هاى طبیعى را در جهان دارا است پنجم جاذبه  هاى باستانى و تاریخى و رتبه هانى جهانگردى، ایران رتبه دهم جاذبهبر اساس گزارش سازمان ج
می توان از  قدمت تاریخی کشور ایران ، این کشور سراسر داراي جاذبه هاي گردشگري فراوان و مختص به هر شهر را دارد که با توجه به سفر به شهر مقصد

: در این قسمت فقط نام قطره اي از دریاي بیکران جاذبه هاي گردشگري ایران را مالحضه می فرمایید .امکان دیدنی و جاذبه هاي گردشگري آن بهره برد
،  اهللا مسجد شیخ لطف،  منارجنبان،  میدان نقش جهان،  ستون چهل،  تخت جمشید،  (جزیره کیش(کاریز ،  طاق بستان،  پل خواجو،  قاپو عالی،  پل وسه سی

 .... ، و  فولهاي آبی دز آسیاب،  باغ فین،  تخت سلیمان،  حمام علیقلی آقا،  صدر غار علی،  ماسوله،  مدرسه چهارباغ

  آب و هوا

درجه  50اختالف دماي هوا در زمستان بین گرمترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از .از لحاظ آب و هوایی یکی از منحصر به فرد ترین کشورهاست ایران
آب و هواي ایران متأثر از  .می گیرددر منطقه اي قرار گرفته است که از نظر بارندگی در سطح نیمه خشک و خشک قرار  ایرانبه طور کلی . می رسد

 :است چندین سامانه

و کاهش دما و در سایر نقاط فقط کاهش دما را به  برفو  بارانهاي جنوبی در نوار شمالی بارش  که با ریزش به عرض پرفشار سیبریاییسامانه  .1
 .همراه دارد
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برف در بسیاري از نقاط غربی و میانی و شرق ایران شود و موجب ریزش باران یا  اي که از سمت غرب وارد ایران می زاي مدیترانه سامانه باران .2
 .شود می

  .شود جنوبی که در نوار جنوب و جنوب غرب موجب رگبار باران می کم فشارسیستم  .3

 اطالعات مخابراتی

 0098 :کد تلفن

   ir: دامنه اینترنتی

  Republic of Uganda اوگاندا :کشور 

 

 کامپاال: پایتخت

 کیلومترمربع  241139: وسعت

 و زبانهاي محلی از جمله لوگاندا سواحلیو  انگلیسی: زبان رسمی

 اوگانداشیلینگ : واحد پول

 انتبه، ماساکا، امبالی، جینیجا: شهرهاي مهم

 

  اطالعات عمومی

  .کنیا تانزانیاو، بروندي، رواندا، کنگو، سوداناند از  هاي آن عبارت همسایه. شیه دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقاکشوري است در حا اوگاندا 

رزي بیش از سایر در اطراف دریاچه ویکتوریا، استعداد خاك براي کشاو .باشد این کشور که داراي یک فالت مرکزي کم ارتفاع با پوشش گیاهی ساوان می
 .متر وجود دارد 5118در غرب این کشور رشته کوهی با حد اکثر ارتفاع . همچنین این دریاچه از نظر ماهیگیري نیز اهمیت به سزایی دارد .نقاط است

دریاچه ویکتوریا در . نیا همسایه استاین کشور از غرب با جمهوري دموکراتیک کنگو، از شمال با سودان، از جنوب شرق با رواندا و از جنوب با تانزاهمچنین 
 .کرد گرفته است این کشور نامش را از پادشاهی بوگاندا که در این منطقه حکومت می. بخشی از مرز این کشور با کنیا قرار دارد
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  ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 1800اسالم در سالهاي . هریک از قبایل آداب و رسوم خاصی دارند. اردپادشاه رهبري قبایل را برعهده د 12اند و  مردم اوگاندا از قبایل مختلفی تشکیل شده
 .[نیازمند منبع]به دربار ارایه گردید 1856مسیحیت نیز در سالهاي  .[نیازمند منبع]توسط بلوچهاي ایرانی و عمانی وارد دربار کاباکا شد

هر جوان کراموجونگ براي اینکه . ترین اقوام اوگاندا هستند هستند از دیدنی کنیاها در مرز  که همسایه قوم ماساها و تورکانه گرایان برهنهقوم کراموجونگ یا 
پوشند و برهنه گرایان غربی الگوي خود را  این قوم لباس نمی. شایستگی ازدواج پیدا کند باید یک شیر و یا پلنگ و یا گرگ شکار کند و به خانه عروس بیاورد

 دان از این قبیله اخذ کرده

 :ادیان و مذاهب

 .وجود دارد کاتولیک رومی، پروتستان، آنیمیست، اسالم سنیدر اوگاندا ادیان مختلفی از جمله 

  :اقتصاد

اوگاندا داراي منابع بسیار بزرگ . است کبالتو  مساوگاندا داراي منابع طبیعی ثابت، شامل خاك حاصلخیز، بارش باران دائمی، معادن غنی و قابل مالحظه 
. دهد رات اوگاندارا تشکیل میصاد ٪90قهوه معموالً . کشاورزي بیش از سه چهارم نیروي کار اوگاندا را در بر دارد .بکر و دست نخورده نفت خام و گاز است

اي سومین محصول صادراتی پس از قهوه و ماهی چ. است سیب زمینی شیرینچاي و توتون محصول عمده صادراتی دیگر است و کشتهاي معیشتی شامل 
در توسعه معادن، تولید و صادرات آهن و فوالد حجم بزرگی از  سرمایه گذاريهرچند در اثر کمبود . است آهناین کشور همچنین داراي معادن غنی  است

محصوالت صادراتی این کشور شامل در کل  .منبع دیگري از درآمدهاي خارجی اوگاندا را تشکیل میدهد ريگردشگتوریسم و .دهد صادرات آنرا تشکیل نمی
 .حصوالت وارداتی آن شامل کاالهاي اساسی، وسایل نقلیه، نفت، دارو و غالت استو م قهوه، ماهی، چاي، پنبه، گل، محصوالت باغبانی و طال است

 :جاذبه هاي گردشگري

  آب و هوا

رودھای مھم جاری در این . باشد سانتی متر می ٧۵-١۵٠درجھ سانتی گراد، و میزان بارش ساالنھ  ٢١-٢۴ا دارای آب و ھوای معتدل با میانگین دمای اوگاند
 .کشور نیل و سملیکی است

  اطالعات مخابراتی

 00256 :کد تلفن

   ug دامنه اینترنتی
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  United Kingdom انگلستان: کشور

 
 لندن: پایتخت

 کیلومترمربع 130395: وسعت

 انگلیسی: زبان رسمی

 پوند استرلینگ: واحد پول

 بیرمنگام، منچستر، لیورپول، لیدز، ناتینگهام، کمبریج، برایتون، ساوت، همپتون، یورك، بریستول، نیوکاسل، دوور، شفیلد: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

این منطقه از . است) پادشاهی متحد بریتانیاي کبیر و ایرلند شمالی) زیره بریتانیاي کبیر و یکی از چهار بخش کشور بریتانیانام نیمه جنوبی ج انگلستان
مرزهاي آبی این کشور در شمال غرب . دهنده کشور بریتانیا است ترین جز تشکیل مرز است و مهمترین و عمده اسکاتلند و از غرب با ویلز هم شمال با
مانش آن را از سرزمین اصلی قاره اروپا و کشور فرانسه  در جنوب غرب دریاي سلتی و در شرق دریاي شمال هستند، و در جنوب نیز کانال رلند،دریاي ای
 .جزیره وایت و جزیره من اشاره کرد توان به داراي بیش از یکصد جزیره کوچک و بزرگ نیز هست که از جمله آنها می انگلستان. کند جدا می

گذرد و به دریاي  میان شهر لندن می ترین رود انگستان، رود تیمز است که از پرآب. پایتخت پادشاهی بریتانیا است لندن پایتخت انگلستان و همزمانشهر 
 .ریزد شمال می

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .نیز هندو می باشد %  1مسلمان و %  2، ) یترین و متدیست انگلیکان ، کاتولیک ، پرسب: شامل ( مردم انگلیس ، مسیحی %  71دین 

  :اقتصاد

  .از مهمترین صادرات بریتانیا می توان به سوخت، مواد شیمیایی، خوار و بار و مواد غذایی و آشامیدنی و تنباکو اشاره کرد 
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  :جاذبه هاي گردشگري

  سو و آسمان نماي لندنچشم لندن، سینماي آیمکس، مادام تو :جاذبه هاي توریستی انگلستان

  کاخ باکینگهام ، برج لندن :بناهاي سلطنتی

  ساعت بیگ بن و ساخنمان پارلمان انگلستان :بناهاي سیاسی

  کلیساي وست مینستر و سنت پل

 و سایر نشانه هاي فرهنگ پیش از تاریخ بریتانیا)  Stonehenge( منطقه ي باستانی استون هنج 
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

سردترین ماه سال ژانویه . رود درجه باالتر نمی 32تر و در تابستان از  باشد که در زمستان از صفر درجه پایین انگلستانی داراي آب و هوایی نسبتا معتدل می
 .ترین ماه سال ماه جوالي است و فوریه و گرم

 

 اطالعات مخابراتی

 0044: کد تلفن

  .uk دامنه اینترنتی
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  Hashemite Kingdom of Jordan اردن: کشور

 
 امان: پایتخت

 کیلومترمربع 92300: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 دینار اردن: واحد پول

 اربد، الزرقا: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

ز شرق و جنوب با عربستان سعودي و از غرب با اسرائیل و کرانه باختري اردن کشوري است در خاورمیانه که از شمال با سوریه، از شمال شرقی با عراق، و ا
اردن از جنوب به خلیج عقبه مماس است و از آن رو . رسد کیلومتر می 1619است، که مجموع خطوط مرزي اردن با این کشورها به  رود اردن همسایه 

 .رود مترین مرز آبی به شمار میکیلومتر نیز مرز آبی دارد و این در میان کشورهاي عربی ک 26حدود 

در نوار مرز غربی اردن، . هاي غربی ارتفاعاتی نیز وجود دارد اما در قسمت. است مساحت کشور اردن به طور عمده از صحراهاي خشک و بایر تشکیل شده
سرزمین . ترین نقطه آن دریاي مرده است پست بلندترین نقطه اردن، قله جبل رم است و. کند رود اردن جاري است که این کشور را از اسرائیل جدا می

 .اند اردن کنونی را بخشی از گهواره تمدن بشریت دانسته
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

دولت اردن به با وجود این . درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند 2بیشتر مردم پنج میلیون نفري اردن مسلمان و اهل سنت هستند و شیعیان 
اي ندارند و روز تاسوعا و  شیعیان در کشور سنی مذهب اردن هیچ مسجد و حسینیه. حقوق شیعیان بی اعتنایی کرده و آنها را تحت فشار قرار میدهد

  .پردازند عاشورا در داخل ضریح شهداي موته به عزاداري می

  :اقتصاد
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یابد و بویژه از طریق  در حال حاضر راههایی براي گسترش تامین آب محدود خود می این کشور. اردن کشوري کوچک با منابع طبیعی محدود است
همچنین اردن در تامین قسمت اعظمی از نیازهاي انرژي خود به منابع خارجی . برد اي از منابع موجود خود استفاده بهتري می هاي منطقه همکاري

، 2003از اوائل سال . گردید شد تامین می از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهاي همسایه می ، نیازهاي نفت خام این کشور90در خالل دهه . است وابسته
عالوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندري عقبه . است شده نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج تامین می

از . دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق وراي آن گسترش دهد. دتکمیل ش 2003واقع در جنوب اردن در سال 
به این سو، صادرات محصوالت تولیدي سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاك تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد، نیروي پیش برنده  2000سال 

، آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون مرزي امضا کردند که زمینه را براي هواي آزاد بین دو کشور فراهم 1996ر سال د. است رشد اقتصاد این کشور بوده
  .می آورد

  :جاذبه هاي گردشگري

  :تماشاي جاهاي دیدنی باستانی

آن رنگی و اغلب صورتی است و ورودي این شهر  هاي صخره. اند ها است، شهري کامل است که در دل کوه آن را تراشیده پترا در معان، که مرکز نباتی
به (در داخل شهرهاي نیز بناهاي بسیاري وجود دارد که تمام آنها . است قدیمی روزنه بزرگ و باریکی است به نام سیگ که آن هم در دل کوه جاي گرفته

مان عجایب هفت گانه جدید آن را به عنوان یکی از نامزدهاي قرار اند، از جمله خزانه داري اردن که هم اکنون ساز از سنگ تراشیده شده) مورد 2استثناي 
  .است گرفتن در فهرست عجایب هفت گانه جدید جهان انتخاب کرده

  .است  ام قیس شهري است که در محل شهر ویران شده گادارا که از شهرهاي روم باستان هلنی است، قرار گرفته

  .روف استعجلون که به خاطر قلعه الرباض اسالمی اش مع

  .جراش، که به خاطر معماري رومی باستانی اش، ازقبیل ستونها و تاقهایش معروف است

  .اند امان که تماشاخانه رومی اردن و چند موزه دیگر در آن جاي گرفته

  .کراك که کاخی مهم ومتعلق به زمان صالح الدین است در آن قرار دارد-ال کرك که کاخ ال

  :جاذبه هاب گردشگري مذهبی

بیده عامر جراح، آرامگاه البتراء، آرامگاه جعفر پسر ابی طالب، آرامگاه زید پسر حارثه، آرامگاه عبداهللا پسر رواحه، آرامگاه سعد پسر ابی وقاص، آرامگاه ابو ع
بر یوشع بن نون، مقام پیغمبر شرحبیل پسر حسنه، آرامگاه معاذ پسر جبل، آرامگاه ضرار پسر ازور، مقام پیغمبر ایوب، مقام پیغمبر شعیب، مقام پیغم

  هارون، غار اصحاب کهف، آثار جرش

رود اردن، که یحیاي تعمید دهنده در آن  - 2نقشه مدابع  -1: است مدابع، مرکز گردشگري مذهبی اردن است که اماکن مذهبی مهمی را در خود جاي داده
  کوهستان مبو)/ اردن(کوهستان مبو  -3عیسی مسیح را غسل تعمید داد 

  :هاي دریایی ذبهجا

متر  402دریاي میت که . است خورد، شهرت یافته دریاي میت، که به خاطر شناوري عجیب و غریب و نمکهاي طبیعی آن که در اغلب اوقات به چشم می
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  .رود اردن قرار دارد دریاي میت در نزدیکی. رود متر پایین تر می 1شود و هر ساله  ترین نقطه اردن محسوب می زیر سطح دریا قرار گرفته، پایین

  .عقبه شهري است در ساحل خلیج عقبه که مراکز خرید و هتلها ي فراوانی در آن قرار دارد و دسترسی به ورزشهاي آبی در آن میسر است

  :دیگر مکانهاي گردشگري

هاي  زیبا و چشمگیري که دارد و نیز به خاطر گونه وادي روم به خاطر مناظر. ها که در جنوب اردن قرار دارد ها و تپه وادي روم صحرایی است مملو از کوه
  .است شود، از قبیل صخره نوردي، شهرت یافته مختلف ورزش که در آن انجام می

  .امان شهري است کامال مدرن که بازارچه، مراکز خرید، هتلها و یک آمفی تئاتر قدیمی رومی و غیره در آن قرار دارند

 .است و چشم اندازهاي فوق العاده ماهیس که داراي مکانهاي مذهبی مهم
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

در حالی است که قسمت باختري کشور در طول دوران بارندگی  این. آنجا که قسمت اعظم اردن صحراست آب و هواي آن نیز خشک و بیابانی است از
 .شاهد بارش نسبی است) تا آوریل از نوامبر(سالیانه، 

 

 تیاطالعات مخابرا

 00962: کد تلفن

  .jo دامنه اینترنتی
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  Bosnian بوسنی: کشور

 
  سارایوو: پایتخت

 کیلومترمربع 51129: وسعت

 بوسنیایی، کرواتی، صربی: زبان رسمی

 مارکا: واحد پول

 بانیالوکا، زنیتسا، توزال، موستار: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

کشور بوسنی و هرزه گوین به لحاظ . واقع گشته است و هرزگوین کشوري است در جنوب شرقی اروپا و در بخش مرکزي شبه جزیره بالکان یبوسن
نام . صربستان و مونته نگرو مرز مشترك دارد شرق اروپا و در شبه جزیره بالکان قرار گرفته است و با کشورهاي کرواسی و موقعیت جغرافیایی در جنوب

که بخش جنوبی این کشور را تشکیل می  کیلومتر طول داردگرفته شده است، اما هرزگوین 271میان این کشور می گذرد و  سنی از نام رود بوسنا که ازبو
 .این جمهوري دارد دهد ریشه در نام یکی از پادشاهان سابق

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 .باشد می) ارتدوکس و کاتولیک(و مسیحیت ) سنی(اسالم  مذهب مردم بوسنی و هرزگوین

  :اقتصاد

  .کنند یک چهارم جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می

 .آالت و تجهیزات، مواد شیمیایی، سوخت و مواد غذایی می باشد  واردات این کشور نیز شامل ماشین. صادرات این کشور شامل فلزات، البسه و چوب است
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  :شگريجاذبه هاي گرد

درصد را هم مزارع کشاورزي  50درصد مساحت این کشور را جنگل و  45سرزمین زیباي بوسنی و هرزگوین پوشیده از جنگلهاي انبوه است به نحوي که 
اري است تعدادي از رودخانه ها در بوسنی و هرزگوین ج. داراي کوههاي سرسبز و سر به فلک کشیده نیز می باشد  بوسنی. و مراتع تشکیل می دهند

بوسنی و هرزگوین به لحاظ توریستی . مانند رودخانه هاي ساواء، اونا و نرتوا که شاید بتوان ادعا کرد که یکی از زیباترین جلوه هاي توریستی بوسنی است
اسکی واقع در  مجموعه ورزشی پیست. به پنج منطقه سارایوو، هرزگوین، بوسناي مرکزي، شمال غرب بوسنی و شمال شرق بوسنی تقسیم می شود

قابل استفاده می   بوده است و تمام امکانات مجهز آن براي گردشگران 1984ارتفاعات اطراف سارایوو می باشد که شاهد برگزاري المپیک زمستانی سال 
متاسفانه در جنگ  شور است کهآنچه که امروز بوسنی را به لحاظ گردشگري زیبا نموده، وجود آثار اسالمی متعلق به امپراطوري عثمانی در این ک. باشد

 .اخیر بخشهاي قابل توجهی از این آثار تخریب شدند
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .و بخش کمی از آن مدیترانه ایی است) اروپایی(آب و هواي این کشور مالیم قاره ایی . بوسنی کشوري است کو هستانی
 

 اطالعات مخابراتی

 00387: کد تلفن

 .ba رنتیدامنه اینت
   

 

  Kingdom of Belgium بلژیک: کشور

 
 بروکسل: پایتخت

 کیلومترمربع 30528: وسعت

 هلندي، فرانسوي، آلمانی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 آنتورپ، خنت، موون، لیژ، شارلوآ، مونز، کورتریک، بروژ، هسلت، نامور: شهرهاي مهم
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 اطالعات عمومی

 :موقعیت

بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با . است در غرب اروپا ري بلژیک کشو
 .دریاي شمال مجاور است

  :جغرافیا

دشت . هاي آردن در جنوب شرقی دشت ساحلی در شمال غربی، فالت مرکزي و کوه: کیلو متر مربع سه منطقه جغرافیایی مهم دارد 30528بلژیک با 
اراضی پست کنار دریا نواحی اي از زمین، نزدیک و یا زیر سطح دریا . شوند می) شده از دریا هاي خشک زمین(هاي شنی و پلدرها  ساحلی عمدتآ شامل تپه

منطقه جغرافیایی دوم، . اند ا محافظت شدهها زهکشی شده و توسط خاکریزه هستند که از دریا به جا مانده و یا اراضی داخلی بیشتري که از کانال
هاي متعددي  گیرد و توسط زهکشی هاي حاصلخیز را در برمی است که دره این یک منطقه روان، و پیش رونده. است که در نواحی دورتر قرار دارد هایی زمین

سومین منطقه جغرافیایی، که آردن . شود هاي کوچک می تنگههاي سخت تري را یافت که شامل غارها و  توان زمین در اینجا همچنین می. شود آبیاري می
باشد، و تا فرانسه  است و براي کشاورزي چندان مناسب نمی اي هاي جنگلی، که بسیار صخره انبوه جلگه. است شود، ناهموارتر از دو مورد اولی نامیده می

متري واقع شده  694ترین نقطه بلژیک، در این منطقه در  مرتفع. حش بلژیک را یافتهاي حیات و توان بسیاري از نمونه در اینجا، می.اند شمالی وسعت یافته
 .است 

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .هستند که بعد از مسیحیت دین اسالم بزرگترین دین در بلژیک است) متعلق به کلیساي کاتولیک(اکثر مردم بلژیک مسیحی 

  :اقتصاد

به طور جاري، اقتصاد بلژیک، عمدتآ بر پایه خدمت است و . است ت متراکم، در قلب یکی از مهمترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفتهبلژیک، با جمعی
اقتصاد بلژیک، قویآ به بازرگانی خارجی به ویژه کاالهاي ارزش افزوده . هاي دوگانه فالندري جلوه پویایی از خود بروز داده است طبیعتی با بخش

. ها واردات عمده آن عبارتند از تولیدات غذایی، ماشین آالت، الماس خام، نفت خام و تولیدات نفتی، مواد شیمیایی، لباس و لوازم و بافتنی. است وابسته
  .غیر آهنیصادرات عمده آن عبارتند از اتومبیل، غذا و تولیدات غذایی، آهن و فوالد، الماس پرداخته، منسوجات، پالستیک، تولیدات نفتی و فلزات 

  :جاذبه هاي گردشگري

برنامه . ساله احاطه شده است و شب ها نمایی بسیار خیره کننده دارد 300این مکان بسیار بزرگ، توسط برج شهر و ساختمان هاي زیباي : گرند پلیس
بهترین . شود، فضاي خاصی به این محوطه میدهدهایی که با موسیقی و نور در این مکان اجرا میشوند و در آنها از ساختمان ها به عنوان بوم استفاده می

  .کلوچه هاي کاراملی بلژیک را میتوانید از مغازه هاي کوچک شمال شرقی گرند پلیس تهیه کنید

علمی  است و از یک کره دیگر براي نمایشگاه هاي موقت 58یکی از آنها نمایشگاه دائمی اکسپو . کره به روي عموم باز هستند 9کره از این  5: اتمیوم
  .کره باالیی نمایی بسیار زیبا از بروکسل را به نمایش میگذارد. استفاده میشود
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موزه اي وسیع با چندین ساختمان که . هنرهاي مدرن و تاریخی در این موزه در زیر یک سقف گرد آوري شده اند: موزه سلطنتی هنرهاي زیباي بلژیک
بیستم از جمله پرتره هانس مملینگ از اواخر قرن پانزدهم، آثار هیرونیموس بوش و آدم و حواي کلکسیون هاي هنري بسیاري از قرن چهاردهم تا قرن 

در قسمت هنرهاي مدرن این موزه نیز آثاري از ون گوگ، ماتیس، دالی، شاگال، میرو و غیره را می توان . لوکاس کراناش را در خود جاي داده است
  .مشاهده کرد

موزه اي که در قسمت شمالی ساختمان سینکانتنیر واقع شده و نمایی از رشد تکنولوژي در ارتش و جنگ هایی که : نظامی موزه ارتش بلژیک و موزه تاریخ
این موزه از سه بخش اصلی تاریخ ارتش بلژیک، سالن خودروهاي زرهی و تانکها، و قسمت هوایی با . در خاك بلژیک رخ داده است را به نمایش میگذارد

  .یماهاي جنگ جهانی اول به بعد تشکیل شده استکلکسیونی از هواپ

طبقه، مکانیست براي  4این موزه ي . آلت موسیقی از تمام اعصار و نقاط جهان را در خود جاي داده است 7000این بناي زیبا بیش از : موزه لوازم موسیقی
  .یی که از شهر بروکسل به نمایش میگذارد بسیار مشهور می باشدرستوران پشت بام این موزه به خاطر نماي پانوراما. تجربه و لمس موسیقی از نزدیک

ساختمان بسیار زیبا مانند هتل ساووي و هتل ون اییتولد را  110ویکتور هورتا . خانه معمار بلژیکی مشهور دوران آرت نووو، ویکتور هورتا: موزه هورتا
از صندوق پستی عمودي گرفته تا پالك خانه، همه و . ساختمان داشت مشهور است طراحی کرد و به خاطر دقتی که در اجراي جزئیات بسیار زیباي تمام

  .همه به طرز زیبایی طراحی شده اند

نما و طراحی داخلی این کلیساي زیبا به سبک گوتیک است، سبکی که ساختمان هاي اروپا را بیش از نیم قرن : کلیساي سنت میکائیل و سنت گودوال
عالوه بر آن، ستون ها . مپراطور چارلز، پنجره هاي این کلیسا با شیشه هاي منقوششان را در قرن شانزدهم به این مکان اهدا کردا. تحت پوش خود قرار داد

 .و طاق هاي داخلی این بنا نیز از جذابیت خاصی برخوردارند
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .دگی زیاد در تمامی فصول می باشدآب و هواي در بلژیک، معتدل دریایی، همراه با میزان بارن
 

 اطالعات مخابراتی

 0032: کد تلفن

  .be دامنه اینترنتی
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  Republic of Bulgaria بلغارستان: کشور

 
 صوفیه: پایتخت

 کیلومترمربع 110993: وسعت

 بلغاري: زبان رسمی

 لو: واحد پول

 پلوودیو، وارنا، روسه، بورگاس: شهرهاي مهم

 

 

 العات عمومیاط

 :موقعیت و وسعت

هاي  در غرب با جمهوري. کیلومتر قرار دارد 608در شمال این کشور جمهوري رومانی با مرز مشترك . بلغارستان کشوري است در اروپاي جنوب شرقی
مرز بوده  در جنوب با کشور یونان هم. دباشن واقع می) کیلومتري 148مقدونیه با مرز مشترك (و ) کیلومتر 318صربستان با طول مرز (پیشین یوگوسالوي 

در شرق . کیلومتر 240کیلومتر و همچنان کشور ترکیه نیز در بخش جنوبی نقشه سیاسی این کشور افتاده با مرز مشترك  498که طول این سرحد 
 .جمهوري دریاي سیاه قرار دارد

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

توان در تصرف این  گسترش اسالم در بلغارستان را می. دهند جمعیت را مسلمانان تشکیل می ٪13مسیحیت نوع ارتدوکس بوده و جمعیت پیرو آیین  85٪
  .کشور توسط امپراتوري عثمانی ریشه یابی کرد

  :اقتصاد

غالت از قبیل گندم ، ذرت : ده بلغارستان شاملمحصوالت عم. اقتصادي استوار بر کشاورزي دارد بلغارستان با خاکی حاصلخیز و اندکی منابع طبیعی دیگر، 
  .، جو و میوه از قبیل انگور و به طور فزاینده اي تنباکو است
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  :هاي گردشگري جاذبه

Boyana Church :این کلیسا متعلق به قرن چهاردهم میالدي است.  

Hagia Sophia Church : ها بر بلغارستان  آن رخ داد این کلیسا در زمان تسلط عثمانیاین کلیسا در قرن ششم میالدي ساخته شد و بارها تغییراتی در
 .شد به عنوان مسجد استفاده می

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .شمال کشور بلغارستان داراي تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد است، در حالی که جنوب شرق از آب و هواي مدیترانه اي بر خوردار است
 

 یاطالعات مخابرات

 00359: کد تلفن

 .bg دامنه اینترنتی
   

  Republic of Belarus بالروس: کشور

 
 مینسک: پایتخت

 کیلومترمربع 207595: وسعت

 بالروسی و روسی: زبان رسمی

 روبل بالروس: واحد پول

 برست، گرودنو، گومیل، موگلیف، ویتبسک: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا
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بالروس یک کشور . باشد یک سرزمین دور از دریا در اروپاي خاوري است، که با کشورهاي روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی، و لتونی هم مرز می   روسبال
. اند ا بریده بریده نمودهها این کشور ر ها و رودخانه دریاچه. باشد می) تاالبی(هاي باتالقی  اي از سرزمین دور از دریا، نسبتاً پست، و شامل نواحی گسترده

ها  هزار دریاچه در بالروس وجود دارد، اما اکثر این دریاچه 11. هاي اروپایی قرار دارد ترین تاالب ترین منطقه باتالقی آن پولزیا است که در میان وسیع بزرگ
 .ود نمان، رودخانه پریپیات، و رود دنپرسه رودخانه اصلی در داخل این کشور جریان دارند، ر. کیلومتر مربع وسعت دارند 5/0کمتر از 

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

کلیساهاي کاتولیک روم و ارتدوکس شرقی بزرگترین . اند ارتودوکس درصد از مردم این کشور مسیحی 80مسیحیت، دین اصلی بالروس به شمار می رود و 
  .و یهودیت است هاي مسیحیت، اسالم بقیه مذاهب شامل دیگر فرقهدرصد  20. مراکز مذهبی بالروس محسوب می شوند

  :منابع اقتصادي

دیگر منابع طبیعی . کنند ترین منابع طبیعی براي این سرزمین می کل مناظر این کشور را پوشانده اند، و محصوالت جنگلی را یکی از پررونق 34٪ها  جنگل
، )آهک دار(نارس، مقادیر اندکی نفت و گاز طبیعی، گرانیت، دولومیت، سنگ آهک، خاك رسوبی  توان در بالروس یافت شامل ذخایر ذغال سنگ که می

 .شود گل سفید، ماسه، شن و خاك رس می
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

هاي خنک  تا تابستان) لسیوسدرجه س -2درجه سلسیوس تا  -8اي بین  دماي متوسط در ژانویه در دامنه(هاي بسیار سرد  آب و هواي بالروس از زمستان
 .در نوسان است) درجه سلسیوس20درجه سلسیوس تا  15میانگین دماي (و بارانی 

 

 اطالعات مخابراتی

 00375: کد تلفن

  .by دامنه اینترنتی
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  Federative Republic of Brazil برزیل: کشور

 
 برازیلیا: پایتخت

 کیلومترمربع 8514877: وسعت

 پرتغالی: رسمیزبان 

 رئال: واحد پول

 ریودوژانیرو، سائوپائولو، کوریتیبا، بازیوس، مانائوس، بالهوریزونته: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

بی و اقیانوس اطلس برزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکاي جنو. ترین کشور آمریکاي جنوبی است ترین و پرجمعیت جمهوري فدراتیو برزیل بزرگ
 ترین کشور قاره آمریکاست و با کشورهاي اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه، بولیوي، پرو، کلمبیا، ونزوئال، گویان، سورینام و گویان فرانسه گیرد، شرقی در بر می

 .رك دارددر حقیقت، برزیل به جز اکوادور و شیلی با تمامی دیگر کشورهاي آمریکاي جنوبی مرز مشت. مرز است هم

  :جغرافیا

این کشور از . شود است و همچنین شامل مناطق بسیاري از مرکز این قاره نیز می اي وسیع از سواحل شرقی آمریکاي جنوبی را اشغال کرده برزیل محدوده
برزیل پنجمین کشور از . است ردهعواملی چون اندازه و آب و هوا و منابع طبیعی غنی این کشور را متمایز ک. است شمال به نیمکره جنوبی کشیده شده

. باشد سومین کشور از لحاظ وسعت می) شمالی و جنوبی(و در قاره آمریکا. چین و آمریکا است ،کانادا ،لحاظ وسعت در جهان بعد از کشورهاي روسیه 
ارتفاع بیشتر مناطق برزیل بین . نهاي بایر استها و زمی هاي پست کوه ها، کوهها، جلگه عوارض زمین در برزیل نیز تنوع بسیار زیادي دارد که شامل تپه

هاي  از دیگر ویژگی. مناطق مرتفع اصلی بیشتر در قسمت جنوبی کشور قرار دارند و کال بخش جنوبی کشور ناهموارتر است. متر است 800تا  200
این رود به اقیانوس اطلس . ومین رود طویل جهان استترین رود دنیا و د جغرافیایی برزیل وجود رود آمازون در این کشور است که بزرگترین و پر آب

 .میریزد
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ
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برزیل کشوري چند ملتی است و جمعیت . گویند برزیل مستعمره پرتغال بود و این کشور تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به زبان پرتغالی سخن می
  .پوستان آمریکا، آفریقائیان و نیز آسیائیان است سرخآن متشکل از نژادهاي اروپایی، 

  :ادیان و مذاهب

  .ها در بین کشورهاي جهان است برزیل داراي بیشترین شمار کاتولیک. مذهب اصلی کشور برزیل، کاتولیک کلیساي رم است

  :اقتصاد

یعی گسترده و نیروي کاري غنی قدرتمندترین اقتصاد آمریکاي و با داشتن منابع طب. هاي استوایی است هاي کشاورزي وسیع و جنگل برزیل داراي زمین
  .جنوبی است

برابري قدرت (یافته کشاورزي، معدن، تولید، خدمات و نیز نیروي کار، داراي تولید ناخالص داخلی  هاي گسترده و توسعه برزیل با در اختیار داشتن بخش
برزیل در حال گسترش حضور خود در . است برزیل را تبدیل به قدرت اقتصادي منطقه کرده بیش از سایر کشورهاي آمریکاي التین است و این امر) خرید

ترین صادرات برزیل را هواپیماي داراي بال ثابت، قهوه، وسایط نقلیه، سویا، سنگ معدن آهن، آب پرتقال، فوالد، منسوجات،  مهم. بازارهاي جهانی است
  .است کفش، گوشت و تجهیزات برقی تشکیل داده

  :جاذبه هاي گردشگري

از . کند هاي استوایی، آمازون، سواحل بکر و دست نخورده و روحیات پر انرژي مردم برزیل هر طرفدار جهانگردي و گشت و گذار را به خود جذب می جنگل
  .کشد و به سمت خود میاندازد  تر روحیات و حال و هواي مردم است که شما را به فکر فرار از زندگی بی روح و افسرده شهري می همه مهم

هاي  دهد ولی همین شلوغ بودن شهر ها را افزایش می هاي تعطیالت و قیمت دهند که این امر هزینه ها را در تابستان انجام می مردم برزیل بیشترین سفر
زمستان فصل کم . ارزد هایش می هزینهدهد و به  آورد و خدمات توریستی را افزایش می هاي تفریحی زیادي را با خود به همراه می توریستی فستیوال

  .توریست و خلوت است

هفته و نیم قبل از عید شکر گذاري در روزي که به نام  6ترین آن کارناوال نام دارد و  هاي متعددي در تمام طول سال برپا هستند ولی معروف فستیوال
کستر نوعی مراسم مذهبی کاتولیک است ولی در برزیل بیشترین چهارشنبه خا. شود معروف است برگزار می) Ash Wednsday(چهارشنبه خاکستر 

  .ها است توجه در این فستیوال تفریح و میهمانی

  .تن وزن دارد و در ارتفاعات کرکووادوقرار دارد 635متر و  38می باشد که ) ع(در ریودوژانیرو مجسمه معروف حضرت مسیح ) Corcovado(  کرکووادو

  .هاي ریو است ریو نیز یکی دیکر از جاذبه در) Ipanema(ساحل ایپانما 

گیرد و نماي بسیار زیبایی  اي به شکل کله قند است که رفت و آمد به آن توسط تله کابین صورت می قله) SugarLoaf Mountain(کوهستان کله قند 
  .دهد از ارتفاعات کوه و ساحل را به شما می

از . اند ها در حقیقت بین آرژانتین و برزیل تقسیم شده این آبشار. است) Paraná(ی برزیل واقع در پارانا هاي ایگواچو یکی از زیباترین نماهاي طبیع آبشار
 .برزیل نمایی زیبا و از آرژانتین نمایی نزدیک را خواهید دید
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 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

است و پوشیده از جنگلهاي بارانی آمازون که در حوضه آب ریز رود آمازون تنوع آب و هوایی زیادي در برزیل وجود دارد اما بخش بزرگی از آن گرمسیري 
با این حال برزیل داراي پنج آب و هواست که عبارتند از گرمسیري در مرکز، کوهستانی، نیمه خشک در شمال شرقی، استوایی در شمال و .اند بوجود آمده

شود این مناطق به صورت واقعی فصل خشک نداند و در واقع  شمال این کشور دیده می آب و هواي استوایی به صورت بسیار بارز در. معتدل در جنوب
 .است فصل خشک آنجا تنها کمتر از فصل بارانی بارش دارد اما آن میزان بارش هم قابل توجه

 

 اطالعات مخابراتی

 0055: کد تلفن

 .br دامنه اینترنتی
   

  Kingdom of Bahrain بحرین: کشور

 
 منامه: تپایتخ

 کیلومترمربع 665: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 دینار بحرین: واحد پول

 منامه، محرق، ستره: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

ستی کشور میالدي تحت سرپر 1820بحرین از سال . است  یافته تشکیل جزیره 32این کشور از . اي در خلیج فارس بحرین کشوري است جزیره پادشاهی
ازهفتصد . ترین استان ایران است تر از کوچک که کوچک مساحت دارد کیلومتر مربع 665بحرین . است استقالل کامل یافته 1971در سال  بوده، و بریتانیا

کشور کوچک اقدام به  بحرین، مسئوالن این همین وسعت کم به دلیل. کشور نزدیک به چهارصد کیلومترمربع آن بیابانی است مربع مساحت این کیلومتر
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جزیره یک میلیون «بحرین به  .داشته اند خود کرده اند و با ساخت وساز هاي هدفمند پیشرفت قابل توجهی وسعت سرزمین پر کردن دریا و افزایش
 .است نیز شهرت داشته» نخل

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

پیروان سایر ادیان به ترتیب مسیحی، . اهل تسنن می باشند% 25شیعه و % 75جمعیت مسلمان آن،  در میان. اسالم دین رسمی کشور بحرین است
جمعیت غیر مسلمان بحرین اکثراً شامل . را پیروان سایر ادیان تشکیل می دهند% 7/7مسیحی و % 3/7یهودي، بودایی و هندو می باشند که از این میان 

ي جنوب شرق آسیا و هندوها پیرو آیین بودا و مهاجرین کشورهاي اروپایی و آمریکایی پیروان دین مسیحیت کشورها   اغلب مهاجرین. مهاجرین می شود
  .هستند

  :اقتصاد

کیلومتري که به نام پل فهد معروف  25این دو کشور با یک پل . شود بحرین کشور ثروتمندي نیست و حتی بخشی از انرژي آن توسط عربستان تأمین می
  .شوند افتتاح شد، به یکدیگر متصل می 1986است و در سال 

. باشد وها میامروزه، اقتصاد کشور بحرین وابسته به بانکداري، هواپیمایی موفق و خدمات فرودگاهی، بنادر مجهز صنعتی، صنایع ساخت و تعمیر کشتی و نا
آن بسیار محدود است، اقتصاد سنتی بحرین وابسته به بحرین اولین کشور حوزه خلیج فارس است که نفت در آن اکتشاف شده ولی منابع نفت و گاز 

صادرات و  ٪60به هر روي نفت و فراوردهاي نفتی . گردد مروارید بوده اما در حال حاضر بیشتر درآمد ساکنان بحرین از بانکداري و گردشگري تامین می
تنها صنعت سنگین داخلی این کشور تولید آلومینیوم است که در . دهد تولید ناخالص داخلی بحرین را تشکیل می ٪30درآمد دولت این کشور و همچنین 

  .بحرین رتبه نخست تولید این محصول در خاورمیانه ورتبه پنجم در سطح جهانی را داراست. شود مقیاس فراوان تولید و عرضه می

  :جاذبه هاي گردشگري

و خانه    ادي، جزیره حوار، خانه سیادي، باب البحرین، بر صخیر، خانه جسرهقلعه بحرین، قلعه رفاع، قلعه عراد، موزه بحرین، مسجد خمیس، مسجد سی
  شیخ عیسی بن علی

ها  گیرد که قایقرانی و شیرجه در این آب هاي آبی در گرماي همیشگی آب خلیج فارس انجام می سواحل بحرین نیز بسیار دیدنی اند و بسیاري از ورزش
  .بسیار متداول است

 .هاي خرماي این کشور نیز مشهور است و صدها درخت هاي گرم بحرین بیابان
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .درجه سانتیگراد می باشد 32میلیمتر و میانگین دماي هوا،  75میانگین بارش ساالنه آن . آب و هواي بحرین بسیار گرم است
 

 اطالعات مخابراتی
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 00973: کد تلفن

 .bh دامنه اینترنتی
   

 

  Portuguese Republic پرتغال :کشور

 
 لیسبون: پایتخت

 کیلومترمربع 92090: وسعت

 پرتغالی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 پورتو، آمادورا، براگا، کویمبرا: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

کشور . غرب کشور اسپانیا و در کنار قیانوس اطلس شمالی است این کشور در شبه جزیره ایبري و در. جمهوري پرتغال کشوري در جنوب غربی اروپا است
 .است بخش شده) الجزایرها عبارت از مجمع(پرتغال به هفت ناحیه و دو منطقه خودمختار 

  :جغرافیا

رند که از اسپانیا چهار رود مهم در پرتغال جریان دا. شمال پرتغال داراي اقلیمی کوهستانی و مرکز و جنوب کشور نیز دشت هاي پر تپه می باشد
بلندترین نقطه پرتغال قله . سرچشمه گرفته و از سمت شرق و شمال شرق وارد پرتغال می شوند که عبارتند از رود تاگوس، رود مینهو، رود دورو و رود تژو

ومتر در اقیانوس اطلس شمالی و غرب کیل 547جزایر آزورس به امتداد . پونتا دو پیکو در جزیره آتشفشانی پیکو از مجموعه جزایر آزورس قرار دارد 
تنها دو جزیره از این نه جزیره داراي . کیلومتر مربع وسعت دارد 2335جزیره  9جزیره می باشد که کل این  9سواحل پرتغال گسترده شده است و شامل 

 .سکنه است که جزایر مادیرا و پورتو سانتو نام دارند
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی
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 :ندین و زبا

زبان رسمی مردم آن پرتغالی است که . درصد از مردم آن کاتولیک و پیرو کلیساي رم هستند 84/5هرچند در این کشور دین رسمی تعیین نشده است اما 
  .تبار است هاي رومی  از شاخه زبان

  :اقتصاد

پالستیک، چرم و پوست، چوب پنبه، خمیر چوب و کاغذ، پارچه،  محصوالت غذایی، کشاورزي، نفتی و شیمیایی،: مهمترین اقالم صادراتی پرتغال عبارتند از
  .لباس، کفش، محصوالت معدنی، ماشینها، ابزارآالت وسایل نقلیه، سایر اقالم ترانزیتی

و کاغذ، پارچه، محصوالت غذایی، کشاورزي، نفتی و شیمیایی، پالستیک، چرم و پوست، چوب پنبه، خمیر چوب : مهمترین اقالم وارداتی پرتغال عبارتند از
الهاي خانه داري، لباس، کفش، محصوالت معدنی، ماشینها، ابزارآالت وسایل نقلیه، سایر اقالم ترانزیتی، تجهیزات بصري، لوازم کامپیوتر، نیمه رساناها، کا

  .ماشینهاي مسافربري، محصوالت حاصل از شراب

  :جاذبه هاي گردشگري

  .است خشک دارد قرار گرفته و باعث زیبایی این منطقه از لیسبون شده پارك جنگلی مونسانتو در غرب شهر که محیطی

به دلیل ورود انبوه بازدیدکنندگان هر . برابر می شود 2آلگارو معروفترین منطقه توریستی در پرتغال می باشد و در فصول تعطیالت جمعیت آن بیش از 
میلیون نفر هر ساله از  12که به طور کلی به همراه بازدید کنندگان داخلی بیش از  میلیون نفر توریس خارجی از این منطقه بازدید می کنند 9ساله 

 .آلگارو بازدید می کنند 
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .اشدشمال پرتغال به دلیل داشتن اقلیم کوهستانی داراي آب و هوایی سرد و بارانی و جنوب کشور نیز داراي آب و هواي نسبتاً گرم و خشک می ب
 

 اطالعات مخابراتی

 00351: کد تلفن

  .pt دامنه اینترنتی
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  Islamic Republic of Pakistan پاکستان: کشور

 
 اسالم آباد: پایتخت

 کیلومترمربع 803940: وسعت

 انگلیسی: زبان رسمی

 روپیه پاکستان: واحد پول

 کویته، پیشاور، الهور، کراچی: شهرهاي مهم

 

 ت عمومیاطالعا

 :موقعیت و وسعت

این کشور در آسیاي جنوبی است و قسمتی از آن نیز در خاورمیانه . است پاکستان اولین کشور جمهوري اسالمی است که در جنوب غربی آسیا قرار گرفته
ا افغانستان، از شرق با هندوستان، و از این کشور مرز آبی هزار کیلومتري با دریاي عرب در قسمت جنوب دارد و از غرب با ایران، از شمال ب. می باشد

هر دو کشور هند و پاکستان به طور جداگانه . ناحیه کشمیر مورد ادعاي هندوستان و پاکستان است. شمال شرق با جمهوري خلق چین هم مرز است
ششمین کشور پرجمعیت دنیا و دومین کشور دارنده پاکستان . اند کنند و این مناطق توسط خط کنترل از هم جدا شده قسمتهایی از این منطقه را اداره می

به عنوان یک دولت و کشور جدید و به عنوان یکی از دو قسمت هندوبریتانیایی شناخته و ) 1947( 1326این کشور در سال . جمعیت مسلمان است
هاي رشد نظامی و  از زمان استقالل، پاکستان دوره. دشود، را دار این منطقه تاریخچه کهنی از زندگی و تمدن که شامل تمدن دره ایندوس می. تأسیس شد

پاکستان از لحاظ بزرگی نیروهاي . است تجربه کرده) بنگالدش امروزي(اقتصادي با اهمیت و بی ثباتی را همگام با جداشدن از قسمت شرقی پاکستان 
 .باشد اي می هاي هسته مسلح در رده هفتم جهان است و تنها کشوراسالمی دارنده سالح

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

سیک نیز در کشور زندگی می  ٪0٫04مسیحی و  ٪1٫6هندو،  ٪1٫85به عالوه    ).شیعه ٪19سنی و  ٪77(از جمعیت پاکستان مسلمان هستند  96٪
در آمار پاکستان وجود دارند؛ با این وجود این افراد تعداد کمی بودایی نیز . پاکستان پس از ایران دومین کشور داراي جمعیت شیعه در جهان است. کنند

 .کنند شود و پاکستان ادعاي مالکیت آن را دارد زندگی می در قسمت الداخ که توسط هند اداره می
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  :اقتصاد

ز خارجی و رشد سریع در هاي بزرگی نیز در موقعیت ار پیشرفت. هاي خدمات مالی شاهد رشد در پاکستان بوده ایم هاي ساخت و تولید و بخش در زمینه
مقادیر هنگفتی از . است اخیراً بازار بورس کراچی همراه با دیگر بازارهاي در حال ایجاد دنیا اوج گرفته . منابع ارز ثابت در سالهاي اخیر وجود داشته است

افزار، اتومبیل، نساجی، سیمان،   مچنان مخابرات، نرمبا این حال سرانه بازار بورس ه. اند هاي خارجی در صنایع متعددي به کار گرفته شده سرمایه گذاري
رویکرد ساختاري براي استفاده . است، هوافضا است صنعت مهم دیگري که در گذشته از دسترسی خارجی محروم مانده. کود، فوالد و ساخت کشتی هستند

د زیرا صنعت هوانوردي پیش تر هم شاهد رشد چشمگیري در هاي هوافضایی پاکستان ممکن است باعث رونق سریعتر اقتصادي پاکستان شو از توانایی
 .است هاي هواپیمایی متعددي همراه بوده  است که با حضور شرکت سالهاي گذشته بوده

  :جاذبه هاي گردشگري

در جنگلها . شی برخوردار باشدهاي مختلف حیوانات و پرندگان وح دهد تا از گونه هاي مختلف مناظر و آب و هوا در پاکستان به این ناحیه اجازه می گونه
ن در درختهاي سوزنی شکل آلپی و شبه آلپی از قبیل کاج فرنگی و کاج و سدر دئودار در کوههاي شمالی و درختهاي برگ پهن در رشته کوههاي سلیما

هاي پوشیده از منگرو که  احل جنگلدر طول س. هاي غربی داراي سرو کوهی و تمرسیک و علفهاي خشن و گیاهان خاردار هستند تپه. جنوب وجود دارند
انواع حیوانات مانند تمساح، شاهین، قرقی، کفتار و بسیاري دیگر، در این کشور . خورد دهند به چشم می بیشتر زمینهاي مرطوب ساحلی را تشکیل می

  .موجود اند

پاکستان چندین رشته کوه با ارتفاع بیش از . کنند ودجذب میاي هیمالیا، همه جهان گردانی را به خ هاي تمدن باستانی گرفته تا بخشهاي تپه از خرابه
ها و دیگر آثار معماري کهن و  قسمتهاي شمالی پاکستان دژها و برج. کند متر دارد که ماجراجویان و کوهنوردانی را از سراسر دنیا به خود جذب می 7000

حل جامعه کوچک پیش از اسالم آنیمیست کاالشا است که تبار خود را از ارتش هاي چیترال م دره. هاي چیترال را دارا است همچنین دره هونزا و دره
شهر . باشد پنجاب محل جنگ هایداسپرز اسکندر برروي رود جهلوم و شهر تاریخی الهور که پایتخت فرهنگی پاکستان است می. دانند اسکندر مقدونی می

  .، مقبره جهانگیر و دژ الهور است)الهور(بدشاهی، باغهاي شالیمار هاي بسیاري از معماري مغول مانند مسجد  الهور داراي نمونه

 هاي گذشته، بخش اعظم گردشگران این کشور، گردشگران زمستانی بودند که سال برد، ولی در هاي متنوع گردشگري بهره می هرچند پاکستان از جاذبه
 .اند هاي جهان به این کشور سفر کرده ترین کوه براي اسکی و صعود به مرتفع

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

هاي گرم در شمال و آب و هواي معتدل درجنوب که متأثر از تأثیر اقیانوس هند  هاي سرد و تابستان زمستان. آب وهوا نیز به مثابه مناظر آن متفاوت است
هاي سردي که دماي هوا کمتر از دماي  رسد و زمستان گراد میدرجه سانتی  45هاي بسیار گرم دارند و دماي آنها به بیش از  نواحی مرکزي تابستان. است

. میزان بارش باران نیز کم است که بیشتر با دماي مانسون غیر قابل اطمینان جنوب غربی در اواخر تابستان همراه هستند در نوسان است. رسد انجماد می
 .است ها در مناطق خشک تر تا حدي حل شده آب چاهها و استفاده از  مسئله کمبود آب نیز توسط ساخت سدها برروي رودخانه

 

 اطالعات مخابراتی

 0092: کد تلفن

 .pk دامنه اینترنتی
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  Republic of Tunisia تونس: کشور

 
 تونس: پایتخت

 کیلومترمربع 163610: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 دینار تونس: واحد پول

 نابل تونس، حمامت، سوس، موناستیر،: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

 .مرز است تونس نام کشوري در شمال آفریقا و جنوب دریاي مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم

  :جغرافیا

هاي  چنین درازاي کرانه هم. ترك با لیبی استکیلومتر مرز مش 459کیلومتر مرز مشترك با الجزایر و  965ترین کشور قاره آفریقاست و داراي  تونس شمالی
این . هاي مهم تونس عبارتند از زمبره، قرقنه، و جربه همچنین جزیره. باشد متر می 1544بلندترین نقطه آن کوه شعانبی با بلندي . کیلومتر است 1148آن 

 .درجه عرض شمالی واقع شده است37درجه طول و 30کشوردر 
 

 ماعیویژگیهاي فرهنگی و اجت

 :دین و زبان

  .زبان اکثر مردم این کشور عربی و فرانسوي و مذهب بیشتر آنان اسالم است

 :اقتصاد

هاي  جات و سبزیجات از فرآورده زیتون، انگور، گندم، میوه. کشاورزي، معادن و منابع طبیعی، جهانگردي و صنعت نفت در اقتصاد تونس نقش مهمی دارند
بیشتر شامل تولیدات این کشور . چون نفت، گاز طبیعی و معادن فسفات، آهن، روي و سرب است این کشور داراي منابع انرژي هم. کشاورزي تونس هستند
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  .شود از این کشور نفت خام، روغن زیتون، مرکبات، آهن و سرب صادر می. مواد شیمیایی، پارچه، برق و سیمان است

   :جاذبه هاي گردشگري

 مسجد زیتونیه. شهر تونس شهر مساجد است. در شهر تونس) Sidi Bou Said(و منطقه زیباي سیدي بوسعید ) Carthage(مجموعه تاریخی کارتاژ 
ها، منطقه بلودر در شمال شهر که باغ وحش هم دارد موزه ملی  ها، کوي باغچه کوي گل. شود هاي مذهبی این شهر محسوب می ترین مکان یکی از معروف

  .هاي دیدنی این شهر هستند باردو العمران، المناره والمنار از مکان

شود  کند، درختان زیتون است که در هر کجاي تونس به وفور دیده می ا به خود جلب میاما باید اشاره داشت آنچه که براي اولین بار توجه یک توریست ر
هاي بزرگ زیتون که خاص مناطق  شود، باغ هاي زیتون به راحتی یافت می رو درخت در پیاده. گویند به همین دلیل به این کشور سرزمین زیتون می

  .شود اي است، به وفور در این شهر دیده می مدیترانه

در شهر حمامت، بندر القنتاوي و بازارهاي سنتی و  Medinaو شهرك باستانی ) Carthageland(اذبه سایر شهرها عبارتند از شهربازي کارتاژلند ج
و همچنین سفر با کشتی دزدان دریایی و ) همان رقص آفریقایی معروف( ZULUو رقص زولو  Friguiaقدیمی در شهر سوس بعالوه دیدار از باغ وحش 

 .در صحراي گرم آفریقا Quadوتورسواري با م
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

هاي شمالی آن نسبتاً  هاي سنگالخی و بخش جنوبی آن نیز از شنزارها پوشیده شده، اما کرانه بخش درونی آن از بیابان. تونس سرزمینی گرم و خشک است
 1544یک از  وجود دارند که بلنداي هیچ) هاي اطلس کوه دنباله شرقی رشته(ارتفاع  هایی کم در شمال غربی تونس کوه. حاصلخیز و پوشیده از جنگل است

ها خشک و پوشیده از نمک هستند و با توجه به تاثیر مطلوب  چنین داراي چند دریاچه فصلی زمستانی است که تابستان تونس هم. رود متر فراتر نمی
شهر تونس در . آب و هواي معتدل دریایی برخوردار می باشد و خوش آب وهواترین کشور شمال آفریقاستدریاي مدیترانه و ارتفاع کوه هاي شمالی از 

 .منطقه ي جلگه اي شرق و شمال شرقی این کشور در انتهاي خلیج تونس قرار گرفته و از آب و هواي بسیار معتدل برخوردار است
 

 اطالعات مخابراتی

 00216: کد تلفن

  .tn دامنه اینترنتی
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  Republic of Turkey ترکیه: کشور

 
 آنکارا: پایتخت

 کیلومترمربع 783562: وسعت

 ترکی: زبان رسمی

 لیر ترکیه: واحد پول

استانبول، ازمیر، آدانا، وان، ارزروم، آنتالیا، قونیه، بورسا، : شهرهاي مهم
 اورفا

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

ست که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیاي کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به ترکیه کشوري اوراسیایی ا
، ارمنستان، و )نخجوان(ترکیه در خاور با کشورهاي ایران، جمهوري آذربایجان . قرار دارد) اي در جنوب خاور اروپا منطقه(نام تراکیه در منطقه بالکان 

همچنین ترکیه از شمال با دریاي . است با بلغارستان و یونان همسایه) بخش اروپایی(جنوب خاوري با عراق و سوریه، و در شمال باختري  گرجستان، در
تیار دو تنگه راهبردي بسفر و داردانل نیز در اخ. سیاه، از باختر با دو دریاي کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دریاي مدیترانه مرز آبی دارد

 .است ترکیه
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

با این که حکومت ترکیه الئیک است ولی بسیاري . درصد هم علوي هستند 25تا  15درصد مردم ترکیه مسلمان اند که از این میان اکثر آن ها سنی و  97
  .در این کشور تعطیل رسمی استاز مردم هنوز به دین اسالم پایبند هستند و عید فطر و عید قربان 

  :اقتصاد

رتبه هفتم  2005ترکیه درسال  تولیدات فراوان کشاورزي. شود است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن

www.ParsBook.org



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                    فهرست                                              جهان کشورهاي توریستی اطالعات  
 

71 
 

 .گردشگري نیز وابسته استگردشگري بسیار پیشرفته گشته که اقتصاد آن بر  همچنین ترکیه در زمینه. جهان را بدست آورد

 :جاذبه هاي گردشگري

استانبول، هفت برج یدیکوله استانبول، کاخ ) قلعه رومی(استانبول، روملی حصار   ایاصوفیه استانبول، مسجد سلطان احمد استانبول، برج دختر، مینیا تورك
، موزه هنرهاي اسالمی )پرنسس(، جزیره بیوك آدا )تپه هاي چاملیجا(توپ کاپی استانبول، کاخ چراغان استانبول، کاخ هاي دلما باغچه، بام استانبول 

، )آغري(ارات استانبول ترکیه، منطقه تجاري لونت در استانبول، شهر تاریخی افسوس، منطقه جنگلی دریاي سیاه، روستاي اورتاحیصار در ترابوزان، کوه آر
، صومعه سومال در ترابوزان، رقص محلی ترکیه، مسجد سلطان سلیم در ادیرنه، )استانبول ها در نزدیکی قصبه لهستانی(بلندترین کوه ترکیه، پولونزکوي 

 .پاموك کاله
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .ترکیه کشوري کوهستانی و نسبتا پرباران است
 

 اطالعات مخابراتی

 0090: کد تلفن

 .tr دامنه اینترنتی
   

 

 Turkmenian ترکمنستان: کشور

  
 عشق آباد: پایتخت

 کیلومترمربع 491210: وسعت

 ترکمنی: زبان رسمی

 منات ترکمن: واحد پول

 عشق آباد: شهرهاي مهم
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 اطالعات عمومی

 :موقعیت

یاي خزر ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از باختر با در. ترکمنستان کشوري در آسیاي میانه است
کناره (بیشتر جمعیت ترکمنستان در جنوب و باختر کشور . است است و از طریق این دریا با کشورهاي جمهوري آذربایجان و روسیه نیز همسایه همسایه

 .کنند زندگی می) دریاي خزر
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

پیرو کلیساي ارتدوکس  ٪9و ) اکثرا پیرو مکتب حنفی از مذهب اهل سنت(ها مسلمان  ترکمن ٪89. اسالم مذهب اکثر مردم کشور ترکمنستان است
  .روسیه هستند

  :اقتصاد

کشور در ترکمنستان در فهرست چهار کشور بزرگ تولید کننده گاز طبیعی و چهار کشور تولید کننده نفت در شوروي سابق قرار دارد بیشتر ذخایر نفتی 
  .است ذخایر گاز طبیعی تقریباً در سراسر خاك کشور پراکنده. است در پهنه دریاي خزر متمرکز شدهغرب ترکمنستان از جمله 

در این منطقه موادي همچون . هاي طبیعی دریایی در خلیج قره بوغاز متمرکز است ذخایر نمک. معادن نمک کلسیم در منطقه قویرداق وجود دارد
گل  دهد که اغلب براي چراندن گوسفند قره هاي کشاورزي ترکمنستان را دشت قره قوم تشکیل می بیشتر زمین. میرابیلیت و دیگر مواد پر ارزش وجود دارد

امور پرورش کرم ابریشم نیز . شود هاي کشاورزي کشور محصوالتی همچون پنبه، میوه و تره بار و انگور پرورش می در زمین. گیرد مورد استفاده قرار می
  .است توسعه یافته

است  ن اقتصادي رو به رشد دارد و با توجه به منابع سرشار نفت و گاز و پنبه از طریق سرمایه گذاري مشترك صنایع پایین دست را گسترش دادهترکمنستا
اي  رفتهو با فراوري محصول پنبه و با اتکا به نیروي کار خود صنایع فعال نساجی پیش. کند هاي نفتی صادر می و جزو معدود کشورهایی است که فراورده

  .دارد

  : جاذبه هاي گردشگري

 )آشک آباد(د کاخ ترکمن باشی در عشق آباد، موزه آق بوقداي، مرکز نمایشگاهی عشق آباد، یادبود صلح و استقالل، تئاتر شهر، موزه تاریخی شهر عشق آبا
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

ولی ناحیه رشته کوه کپه داغ در جنوب کشور و . د که داراي آب و هواي خشک استده درصد مساحت ترکمنستان را صحراي قره قوم تشکیل می 80٪
 .به طور کلی ترکمنستان داراي آب و هواي گرم در تابستان و هواي خشک و سرد در زمستان می باشد. نزدیکی مرز ایران آب و هواي مناسبی دارد

 

 اطالعات مخابراتی
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 00993: کد تلفن

 .tm دامنه اینترنتی
   

 

   Taiwan  تایوان: کشور

  
 تایپه: پایتخت

 کیلومترمربع 36008: وسعت

 ماندارین: زبان رسمی

 دالر تایوان: واحد پول

 کائوهسیونگ، تاي چونگ، تاي نان، کی لونگ: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

این سرزمین . ال فیلیپین، بین دریاي چین شرقی، دریاي چین جنوبی و دریاي فیلیپینتایوان جزیره اي است واقع در شرق آسیا، جنوب شرق چین، شم
قسمت زیادي از . متر می رسد 3950درصد این کشور کوهستانی است وارتفاع بلندترین نقطه آن به 75. توسط تنگه تایوان، از کشور چین جدا می شود

 .اشتغال دارند، در جلگه هاي ساحلی غربی این جزیره، زندگی می کنندتجاري و صنعتی  –جمعیت تایوان، که در مراکز اقتصادي 
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 .از تایوانی ها نیز مسیحی هستند%  5. مردم تایوان، مخلوطی از بودایی، آیین کنفیسیوسی و تائویست می باشد%  93دین 

 :اقتصاد

عالوه بر صنایع سبک و سنگین، . و قطعات آن، لوازم الکترونیکی، فلزات، منسوجات و پالستیک تشکیل می دهند صادرات تایوان را عمدتا کامپیوتر
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ذخایر معدنی این کشور نیز شامل . کشاورزي این کشور با فرآورده هایی مانند برنج، چاي، میوه و سیب زمینی، نقش مهمی در اقتصاد کشور، به عهده دارد
 .زبست، گوگرد و مس می باشدسنگ آهک، سنگ مرمر، آ

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .فصل بارندگیهاي موسمی بین خرداد تا شهریور است. سانتی متر می باشد 260تایوان داراي آب و هواي استوایی، با میانگین بارش ساالنه 
 

 اطالعات مخابراتی

 00992: کد تلفن

  .tw دامنه اینترنتی
   

  Kingdom of Thailand تایلند: کشور

 
 بانکوك: پایتخت

 کیلومترمربع 513120: وسعت

 تایلندي: زبان رسمی

 بات: واحد پول

 بانکوك، پاتایا، پوکت، سامویی، چیانگ ماي: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

مال و شمال شرق، کامبوج در جنوب شرق و مالزي در پادشاهی تایلند کشوري است در جنوب شرقی آسیا که میانمار در غرب و شمال، الئوس در ش
 .جنوب آن واقع گشته اند
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  :جغرافیا

کشور تایلند در موقعیت استراتژیکی جنوب شرقی آسیا قرار داشته و . چون تایلند به دریا نزدیک است بیشتر مواقع داراي یک آب هواي معتدل می باشد
قسمت . داراي جنگلهاي بسیاري است و نواحی مرکزي آن پوشیده از شالیزارهاي سرسبز برنج استشمال کشور کوهستانی و . بسیار حاصلخیز می باشد

 .عالوه بر آن داراي جزایر بسیاري است. غرب و شرق سرزمین داراي باغهاي میوه، درختان کائوچو، جنگلهاي همیشه سبز و ساحل شنی سفید است
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

مسیحیان تایلند که . ترین گروه مذهبی این کشور هستند جمعیت، بعد از بوداییان بزرگ ٪4مسلمانان، با حدود . مردم تایلند بودایی هستند ٪95ر حدود د
ر تایلند براي د. اغلب کاتولیک هستند، کمتر از یک درصد جمعیت تایلند را تشکیل می دهند و در کنار آنها پیروان آیین سیک و هندو زندگی می کنند

  .پیروان تمامی ادیان، آزادي مذهبی وجود دارد

  :اقتصاد

ت کشور تایلند داراي صنایعی چون توریسم، نساجی و پوشاك، کشاورزي، نوشابه سازي، تنباکو، سیمان و صنایع سبک نظیر سنگهاي قیمتی، تجهیزا
. ن تولید کننده تنگستن در جهان و سومین تولید کننده قلع به حساب می آیداین کشور دومی. الکترونیکی، قطعات کامپیوتر و مدارات مجتمع می باشد

  .محصوالت کشاورزي تایلند شامل برنج، نشاسته کاساو یا مانیوك، کائوچو، نیشکر، ذرت، نارگیل و سویا است

. ترانزیستور و قطعات کامپیوتر می باشدصادرات مهم این کشور برنج و محصوالت کشاورزي، پوشاك و محصوالت نساجی، شیالت و غذاهاي دریایی، 
  .و مواد خام) نفت و گاز(واردات مهم آن نیز عبارتند از سوخت 

  :جاذبه هاي گردشگري

 ، مزرعه تمساح ها)شهربازي بانکوك با انواع بازي ها و سرگرمی هاي متعدد )بانکوك  ، بازار روي آب بانکوك، دریم ورلد)رز گاردن(باغ رز بانکوك : بانکوك
زنان  بانکوك،  بانکوك، شهر سوخته آیوتایا بانکوك، معبد بودایی زمردین  پادشاهی کاخ  باغ وحش تایلند،(بانکوك، دنیاي وحش   ربانکوك، شام در کشتید

  .گردن درازتایلندي، معابد بانکوك، رودخانه کواي

مجموعه اي از سمبلهاي نمادین کشورهاي دنیا شامل تخت (پاتایا  مینی سیام  ، جزیره مرجان پاتایا،  دیسکو و بارهاي پاتایا، باغ وحش ببرها در پاتایا :پاتایا
 .، پارك آبی، مزرعه تمساح ها، باغ گل ها، آکواریوم، پرواز در جنگل)جمشید ایران

اباره سیمون، شهر قدیمی در جزیره پوکت، قایق سواري در تنداب در جزیره پوکت، جزیره پی پی، فانتاسی شو، جزیره جیمز باند، ک  فیل سواري  :پوکت
 .پوکت، غروب آفتاب

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

فصل گرم و خشک از ماه مارس تا ماه مه ادامه دارد در این . آب و هواي کشور تایلند، گرمسیري با سه فصل متمایز گرم و خشک، بارانی و خنک می باشد
فصل بارانی از ماه ژوئن تا ماه اکتبر ادامه دارد و متوسط درجه حرارت به . ست ٪75وا درجه سلسیوس است و رطوبت ه 34فصل متوسط درجه حرارت 
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درجه  32تا  20در این فصل درجه حرارت بین . است فصل خنک از ماه نوامبر تا فوریه. یابد افزایش می ٪87درجه سلسیوس و میزان رطوبت به  29
 .سلسیوس در نوسان است

 

 اطالعات مخابراتی

 0066: نکد تلف

 .th :دامنه اینترنتی
   

 

  Republic of Tajikistan تاجیکستان: کشور

 
 دوشنبه: پایتخت

 کیلومترمربع 143100: وسعت

 فارسی تاجیکی: زبان رسمی

 سامانی: واحد پول

 خنجد، کوالب، قرقان تپه، گلستان تپه، بدخشان، اوراتپه، پنجیکت: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :یت و جغرافیاموقع

این کشور از جنوب با افغانستان، از باختر با ازبکستان، از شمال با قرقیزستان، و از خاور . تاجیکستان یا جمهوري تاجیکستان کشوري در آسیاي میانه است
اجیکستان کشوري مرتفع است ت. تاجیکستان یک کشور محاط در خشکی است که در گذشته راه ابریشم از آن گذر میکرده است . با چین همسایه است

شمار رودهایی که . تاجیکستان داراي رودهاي بسیاري است. کوه پامیر آن را پوشانده است، ولی در شمال کشور، منطقه پست فرغانه وجود دارد که رشته
، رودخانه زرافشان، رود پنج، )جیحون(ریا ، آمود)سیحون(رودهاي مهم آن عبارتند از سیر دریا . میرسد 947کند به  کیلومتر تجاوز می 10طول آنها از 

همچنین در تاجیکستان . کیلومتر است 28٫000رودخانه تاجیکستان بیش از  947در مجموع طول . رودخانه مرغاب، سرخ آب، کافرنهان، رود وخش
 .دبزرگترین مرداب این کشور قراکول نام دار. کیلومتر مربع وجود دارد 705مرداب، جمعا به مساحت  1٫300

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی
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 :ادیان و مذاهب

شیعیان . است) آن شیعه دوازده امامی ٪1شیعه که غالبا شیعه اسماعیلی و کمتر از  ٪5سنی حنفی، اقلیت  ٪95(مردم اسالم است  ٪90دین بیش از 
طریقت نقشبندیه تصوف . ت، زردتشتی، بودایی و بهائیت استهاي دینی آن مسیحیت، یهودی غیر از دین اسالم اقلیت. بیشتر در بدخشان زندگی می کنند

  .نیز در تاجیکستان وجود دارد

  :اقتصاد

  .تواند صادرکننده آب و برق به سایر کشورها باشد به دلیل بارندگی فراوان در تاجیکستان، این کشور می

  :جاذبه هاي گردشگري

 ن، بنجیکت، هلبک، پیکره هاي گلی، سنگ نوشته ها، تخت سنگی، پنجکنت قدیم، بودائیسیمی گنج، شهرك دوشنبه، فند طالیی، عهد انیولیت، استرفش
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .این کشور، کوهستانی و سرسبز با بارندگی فراوان است
 

 اطالعات مخابراتی

 00992: کد تلفن

  .tj دامنه اینترنتی
   

 

  Republic of Czech  چک: کشور

 
 پراگ :پایتخت

 کیلومترمربع78866: وسعت

 چک: زبان رسمی
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 کرون: واحد پول

 برنو، پلزن، استراوا، لیبرتس: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

م کشور و به دنبال تقسی 1993این کشور در تاریخ اول ژانویه . جمهوري چک کشوري واقع در اروپاي مرکزي و یکی از اعضاي اتحادیه اروپا است
 .چکسلواکی سابق پدید آمد

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

شود و در  نزدیک به یک سوم از این کشور را شامل می. در جمهوري چک بخش تقریباً وسیعی به نام ایالت سودتنلند وجود دارد که آلمانی نژاد هستند
 .تمام نواحی چک به خصوص اطراف مرز با آلمان ساکن اند

  :ن و مذاهبادیا

اند؛ در واقع عقاید مذهبی جمهوري چک از پایگاه چندان قوي و مردمی برخوردار نبوده و مردم پایبندي کمی به  دین اکثریت مردم این جمهوري بی
 .برگزاري مراسم مذهبی از خود دارند

  :اقتصاد

کشاورزي در اقتصاد کشور، نقش مهمی به . ك شرق سابق تبدیل شدالعاده ماهر، این کشور به قدرت صنعتی کشورهاي بلو به سبب وجود نیروي کار فوق
توان به  از صادرات جمهوري چک، می. داري نیز در این کشور متداول است دامداري و جنگل. باشد عهده دارد، و عمده محصوالت آن، جو و چغندر قند می

هاي تولید کریستال کمک بسیاري به اقتصاد پویاي  ید آبجو و الکل و کارخانهکارخانه ماشین سازي شکودا، صنعت تول   .سنگ آهن و زغال سنگ اشاره کرد
جمهوري چک، هم اکنون، در حال . کند صنعت گردشگري و طبیعت زیباي این کشور ساالنه جمعیت بسیاري را میهمان خود می. کند این جمهوري می

 .صنعت و کشاورزي استگذر از سیستم اقتصاد کمونیستی، به سمت بازار آزاد و خصوصی سازي 
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .هاي سرد و مرطوب بوده، و میزان بارندگی آن بسیار زیاد است هاي خنک و زمستان این کشور که در قلب اروپا واقع شده، داراي تابستان
 

 اطالعات مخابراتی

 00420: کد تلفن
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  .cz دامنه اینترنتی

 
   

  Republic of China چین: کشور

 
 پکن: پایتخت

 کیلومترمربع 9596000: وسعت

 چینی ماندارین: زبان رسمی

 یوان: واحد پول

 شانگهاي، هنگ کنگ، گوانگ ژو: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

به این ترتیب بعد از روسیه، دومین . چین پرجمعیت ترین و یکی از وسیعترین کشورهاي جهان است. جمهوري خلق چین کشوري است در شرق آسیا
این کشور همچنین از سمت شرق و جنوب با دریاي چین شرقی، خلیج کره، . کشور است 14چین داراي مرز زمینی با . کشور آسیا به حساب می آید

کیلومترمربع  14.500ست و با ساحلی به طول ارتفاع ا در واقع نواحی شرقی این کشور کم. دریاي زرد، و دریاي شرقی چین و دیگر آبهاي آزاد ارتباط دارد
مناطق غربی . اند است که در سوي دیگرش تایوان، کره و ژاپن قرار گرفته در جنوب شرقی با دریاي جنوب چین و در شرق با دریاي شرق چین همسایه

 .کنند ه ترسیم میهاي هیمالیا و تیان شان مرز طبیعی آن را با هند و آسیاي میان کوه کشور ناهموار است و رشته
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .دین هایی که در کشور چین رواج دارند عبارتند از کنفسیوس، بوداگرایی، تائوئیسم، اسالم و آیین ترسایی

  :اقتصاد

ر با همین روند آمریکا را پشت سر نهاده و مقام اي نه چندان دو شود در آینده در حال حاضر چین دومین کشور در اقتصاد جهان است که پیش بینی می
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ترین اقتصاد جهان  چنانچه رشد کنونی اقتصادي چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادي، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ.اول را کسب کند
و کارمندان و  ٪24صنعتگران . مردم چین کشاورزند ٪ 50بیش از . است و باید خود را براي مقابله با پی آمدهاي سیاسی و اقتصادي این موضوع آماده کند

  .دهند نیروي کار فعال این کشور را تشکیل می ٪ 26بازرگانان

  :جاذبه هاي گردشگري

بهشت، پارك  که بزرگ ترین میدان جهان و نماد پکن می باشد، شهر ممنوعه، کاخ تابستانی، معبد) دروازه صلح آسمانی(دیوار چین، میدان تیان آن من 
 .ملی لوسان در کوه هاي لو، استراحتگاه کوه چنگ دي، سد سه دره چین، معبد و آرامگاه کنفسیوس و معبد آسمان

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .آب و هواي آن بسیار متنوع است و از مناطق گرمسیر و بارانی در جنوب تا بسیار سردسیر تا شمال را شامل می شود
 

 ت مخابراتیاطالعا

 0086: کد تلفن

 .cn دامنه اینترنتی
   

  Kingdom of Denmark دانمارك: کشور

 
 کپنهاگ: پایتخت

 کیلومترمربع 43094: وسعت

 دانمارکی: زبان رسمی

 کرون: واحد پول

 اوهوس، آلبورگ، اسبرگ، اودنسه: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی
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 :موقعیت و جغرافیا

جزیره شکل گرفته است که از این میان، تنها  443خاك اصلی دانمارك از یک شبه جزیره به نام ژوتلند و . ك کشوري است در شمال اروپاپادشاهی دانمار
به دانمارك از خاور به دریاي بالتیک، از غرب به دریاي شمال، از جنوب . ترین این جزایر شیلند ، فون و بورنهولم هستند مهم. جزیره مسکونی هستند 76

 .کیلومتر است  7٫413به دلیل شمار زیاد جزایر، دانمارك داراي خط طوالنی ساحلی به درازاي . شود کشور آلمان و از شمال به تنگه اسکاژراك محدود می
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

. اي از نژاد ژرمن هستند ها و شاخه ها از تبار وایکینگ اسکاندیناویایی. دنداند و با مردم سوئد و نروژ خویشاون  ي مردم دانمارك از نژاد اسکاندیناویایی بیشینه
 .اند  مردم مهاجرانی هستند که بیشتر از کشورهاي جنوب آسیا و خاورمیانه به دانمارك آمده 8/5٪

  :ادیان و مذاهب

بیشتر . دهند باقیمانده جمعیت دانمارك را تشکیل می 5٪ان ها، مسلمانان و یهودی کاتولیک. هستند) لوتران(مردم پیرو کلیساي پروتستان لوتري  95٪
  .اند مسلمانان از کشورهاي خاورمیانه به دانمارك کوچ کرده

  :زبان

ژرمنی بوده و با زبانهاي سوئدي و نروژي زیرشاخه شمالی زبانهاي  رسمی کشور، دانمارکی است که از خانواده زبانهاي هندواروپایی، شاخه زبانهاي زبان
  .سازد می را ژرمن

 :اقتصاد

مهمی در این توسعه  گذاري نقش البته افزایش صادرات و سرمایه. سازي توسعه زیادي یافته است خصوصی هاي اخیر به دلیل رشد دانمارك در سال
کند و براي  صادر می ار بشکه آن راهز 320کند و  هزار بشکه نفت تولید می 342این حال روزانه  با. این کشور منابع زیادي ندارد. اقتصادي ایفا کرده است

در جهان  مرغ دانمارك از تولیدکنندگان و صادر کنندگان بزرگ گوشت، کره، پنیر و تخم .کند هزار بشکه در روز نفت وارد می 164مصارف داخلی خود 
 .دهد آن را تشکیل می آالت صنعتی، ماهی، دارو و مبلمان بخش دیگري از صادرات ماشین. است

 

 هواآب و 

 :وضیعت آب و هوایی

 .بارد آب و هواي کشور دانمارك معتدل است و در نواحی دریاي شمال در تمام فصل هاي سال، به خصوص تابستان و پائیز، باران می
 

 اطالعات مخابراتی

 0045: کد تلفن

 .dk دامنه اینترنتی
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  Russian Federation روسیه: کشور

 
 مسکو: پایتخت

 کیلومترمربع 17075400: وسعت

 روسی: زبان رسمی

 روبل: واحد پول

 مسکو، سنت پترزبورگ : شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

این کشور در آسیاي شمالی و اروپاي خاوري واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و . روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد
کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با  14روسیه با . قیانوس منجمد شمالی و نیز با دریاي خزر، دریاي سیاه، و دریاي بالتیک مرز آبی داردا

 .کشورهاي پیرامون دریاي برینگ، دریاي ژاپن، دریاي خزر، دریاي سیاه، و دریاي بالتیک ارتباط دریایی دارد

  :جغرافیا

است و بیشتر مناطق کشور  این کشور در عرضهاي باالي جغرافیایی واقع شده. دو برابر مساحت کانادا یا چین یا ایاالت متحده آمریکا استپهناوري روسیه 
به همین دلیل بیشتر مناطق این کشور، به ویژه سرزمین بزرگ سیبري، خالی از سکنه هستند و کشاورزي در این مناطق میسر . سردسیر و کم بارش است

 .پایتخت روسیه شهر مسکو است که در باختر و بخش اروپایی کشور است و بزرگترین شهر اروپا است. یستن
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

این میان اسالم اکثریت مردم فدراسیون روسیه پیرو دین مسیحیت هستند، اما ادیان اسالم، یهودي و بودایی نیز داراي طرفداران زیادي هستند که در 
  .دومین دین در روسیه شناخته شده است
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  :اقتصاد

  .صادرات روسیه بر محور عرضه منابع طبیعی و سوخت استوار است

  :هاي گردشگري جاذبه

قبره هاي لنین، میدان سرخ، موزه جنگ، پارك پیروزي، م هاي هفت خواهر، مجسمه مایاکوفسکی، مجسمه متروي مسکو، ساختمان: جاذبه هاي تاریخی
  .والدیمیر لنین، کلکسیون موزه، آسمان خراش هاي استالین و مجموعه کرملی

  ).تپه گنجشک ها(هاي گیاهی متفاوت مانند تپه وارابیف  از طبیعت زیبا، پارك دیدنی ودنخا، باغ گیاهان داروئی، پوشش: هاي اکوتوریستی جاذبه

ب، گالري ترتیاکف، موزه سرامیک و موزه · .گ . موزه هنرهاي معاصر پوشکین، موزه کا موزه تاریخ مسکو، موزه جنگ، موزه زمین شناسی، : موزه ها
 .مرکزي هنر تئاتربخروشین

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

سیاه در  آب وهواي استیپ ها در جنوب روسیه مرطوب قاره اي است و از سیبري تا توندرادر شمال زمستان هاي خیلی سرد دارد که حتی تا ساحل دریاي
 .سیبري یخبندان می باشد و تابستان خیلی گرمدر استب ها تا خیلی سرد در سیبري وجود دارد

 

 اطالعات مخابراتی

 007: کد تلفن

 .ru دامنه اینترنتی
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ParsBook.org



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                    فهرست                                              جهان کشورهاي توریستی اطالعات  
 

84 
 

   Romania رومانی: کشور

 
 بخارست: پایتخت

 کیلومترمربع 238391: وسعت

 رومانیایی: زبان رسمی

 لئو: پولواحد 

 بخارست، کنستانزا، تی میشوآرا: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

عمده ساکنان آن از منطقه تراچ در . شد سرزمینی که امروزه بنام رومانی معروف است ابتدا داچیا نامیده می. رومانی کشوري در جنوب شرقی اروپا می باشد
 .شناختند اي مییونان بودند که یونانیها آنها را بنام گت

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :دین

 .مردم رومانی داراي دین مسیحیت می باشند

 :اقتصاد

قدرت نظام . ترین نظام اقتصادي را بعد از لهستان از آن خود کرده است این کشور مقام دوم بزرگ. رومانی مرکز امور مالی و تجاري اروپاي شرقی است
آالت دقیق، موتور وسایط  ماشین: اش به شرح زیر است صنایع اصلی. هاي کوچک و متوسط است و تولید محصوالت در اندازه اقتصادي رومانی در پردازش

صنایع : آمیزي نائل شده است هاي چشمگیر و موفقیت رومانی در صنایع فوق به پیشرفت. نقلیه، مواد شیمیایی، داروسازي، تولیدات الکترونیکی و لباس
اگرچه در رومانی شاهد برخی تولیدات نفتی داخلی هستیم، اما رومانی به طور غیرقابل . هاي ساخت سالح فضایی و بخش -، صنایع هواییمخابرات، روبات

بقایاي انرژي . درصد از تولیدات الکتریکی کشور را در بر گرفته است 15اي که در حال حاضر  انرژي. اي وابسته است باوري به پیشرفت انرژي هسته
  .گردد شود و دوباره وارد چرخه تولید می اي ذخیره می هسته
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این کشور . هاي کشاورزي اتحادیه اروپا را از آن خود کرده است حدود یک ششم از زمین. رومانی یکی از تولیدکنندگان برجسته در اتحادیه اروپاست
تولیدات گاوي در بخش مرکزي رومانی . گیرد خش غربی صورت میلبنیات، خوك، ماکیان و تولیدات سیبی در ب. هاي بزرگ گندم است پوشیده از زمین

اش  این کشور اخیرا هم صنایع جنگلی و ماهیگیري. رود است در حالی که محصوالتی مانند میوه، سبزي و جو از قسمت مرکزي به سمت جنوب رومانی می
ن خود کرده است و از طرفی مقام ششمین صادر کننده محصوالت رومانی در تولید محصوالت کشاورزي مقام یازدهم را از آ. را گسترش داده است

  .کشاورزي را نیز دارد

واردات اصلی این کشور نیز سویا، انواع مواد غذایی، علوفه، محصوالت دریایی، آجیل . صادرات اصلیاین کشور گندم، گوشت گاو، ماکیان و لبنیات می باشد
  .است

  :جاذبه هاي گردشگري

یک یا دو روز    در این شهر می توان براي. ن زمان ورود از مرز مجارستان تا رسیدن به دریاي سیاه شهر کوچک هرکوالنس استتنها منطقه مناسب آ
آب هاي مدنی و آب گرم این شهر بسیار معروف . این شهر کوچک داراي هتلهاي زیادي است. استراحت کوتاه کرد و یا یک کوه نوردي سبک انجام داد

مردم در این منطقه در همه جا کمپ می زنند، حتی کنار . ول را که شاید داستنهاي وي را شنیده باشید می توان در این شهر دیدمجسمه هرک   .است
یک دریاچه در باالي این شهر وجود دارد که اطراف آن بسیار زیبا و مناسب براي دوچرخه   .کوه هاي اطراف این منطقه پوشیده از درخت است. جاده ها
در کوه هاي این منطقه یک نوع مار شاخ دار و بسیار خطرناك وجود دارد که زمان کوهنوردي باید مواظب آن در شکافهاي کوه . پیاده روي است سواري و

معروف . دسواحل این کشور در فصل تابستان بسیار شلوغ و بارها و دیسکوها پر رونق ان. قلعه معروف درآکوال نیز در نزدیکی همین منطقه می باشد. باشید
 .دارد  ترین شهر ساحلی این کشور گنستانزا و مانگالیا نام

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .آب و هواي این کشور براي تعطیالت تابستانی نه بد و نه خوب است. رومانی داراي آب و هواي قاره اي با زمستانهاي گرم می باشد
 

 اطالعات مخابراتی

 0040: کد تلفن

  .ro نترنتیدامنه ای
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  Japan ژاپن: کشور

 
 توکیو: پایتخت

 کیلومترمربع 377873: وسعت

 ژاپنی: زبان رسمی

 ین: واحد پول

توکیو، یوکوهاما، : شهرهاي مهم
 اوزاکا

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

ش از سه هزار جزیره در شرق چین، در اقیانوس آرام است که دومین کشور ژاپن مجموعه بی. ترین بخش خاور دور ژاپن کشوري است آسیایی در شرقی
ترین کشور  در حقیقت این کشور شرقی. کنند که به معنی خاستگاه خورشید است ها کشورشان را نیپون کوکو خطاب می ژاپنی. اقتصاد برتر جهان را دارد

این . کره جنوبی و کره شمالی و روسیه از طریق اقیانوس آرام همسایه است این کشور با کشورهاي چین،. است) بدون در نظر گرفتن خاك قطب(جهان 
به عنوان نمونه کوه فوجی که بلندترین کوه این کشور است، آتشفشان . اي از آنها آتشفشانی هستند هاي زیادي دارد که تعداد قابل مالحظه کوه  کشور
 .است

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .گیرند درصد این کشور را در بر می 16دهند و بقیه ادیان و مذاهب جمعیتی در حدود  درصد مردم این کشور را تشکیل می 84ها و شینتوها  اییبود

  :اقتصاد

ین کشور داراي منابع ا. بوده و در آسیا نیز رتبه دوم را از این لحاظ داراست) پس از آمریکا و چین(سومین قدرت اقتصادي دنیا  2010کشور ژاپن در سال 
هاي دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه گذاري  ولی با همکاري. طبیعی خیلی محدودي است و اکثر جزایر و خاك آن کوهستانی و آتشفشانی است

اي از  بخش عمده صادرات. است هاي پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژي دنیا شناخته شده گسترده در تکنولوژي
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محصوالت صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشین آالت . دهد درآمدهاي اقتصادي ژاپن را تشکیل می
زات الکترونیکی، ماشین ترین کشورها در زمینه تولید اتومبیل، تجهی در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته. الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند

 .شود ابزار، فوالد و فلزات غیرآهنی، کشتی سازي، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی فرآوري شده محسوب می
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

ترتیب که زمستانهاي خیلی سرد و به این . بطور کلی ژاپن داراي آب و هوایی معتدل است ولی شمال ژاپن به نسبت جنوب آن هواي خنک تري دارد
فصل مجزا در ژاپن دیده  4ولی کال . طوالنی و تابستانهاي خنکی دارد؛ برعکس جزایر جنوبی ژاپن که تابستانهاي خیلی گرم و زمستانهاي مالیمی دارند

ابري و بارانی می باشد و رطوبت هم درصد باالیی در این مدت بیشتر روزها هوا . بعالوه فصل بارندگی معموال از اوایل ماه جون شروع می شود. می شود
 .دارد

 

 اطالعات مخابراتی

 0081: کد تلفن

 .jp دامنه اینترنتی
   

 

  Syrian Arab Republic سوریه: کشور

 
 دمشق: پایتخت

 کیلومترمربع 185180: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 لیره سوریه: واحد پول

 حماه، طرطوس، رقه، دیرالزور دمشق، حلب، الذقیه،: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی
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 :موقعیت و وسعت

این کشور از شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان  .عربی سوریه کشوري در جنوب غرب آسیا و بر سواحل شرقی دریاي مدیترانه است جمهوري
درجه شرقی قرار دارد که این امر  42و  35درجه شمالی و طول  37و  32وریه بین عرض س. است مدیترانه و از جنوب با اردن و اسرائیل همسایه و دریاي

اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا گردیده و سوریه را در  است زیرا باعث قرار گرفتن آن در نقطه جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده در طول تاریخ،
 .است  ز قرار دادهصنعتی و خاورمیانه نفت خی میان اروپاي

 :جغرافیا

توان به فرات، خابور، عاصی، عفرین، قوین و دجله اشاره داشت که  از رودهاي مهم آن می. متر ارتفاع است 2814بلندترین نقطه آن از دریا، جبل شیخ با 
 .است ها و حدود نیمی از آن در ترکیه و عراق جاري  ترین آن کیلومتر طوالنی 696/2رود فرات، با 

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

ها،  ها، ترك ارمنی. دهند دروزي تشکیل می ٪3مسیحی و  ٪10امامی و اسماعیلی،  علوي، شیعه دوازده ٪13جمعیت سوریه را مسلمانان سنی،  ٪74حدود 
  .هاي دیگر ساکن این کشورند ها و یهودیان اقلیت چرکس

  :اقتصاد

  .است والزم است که صنعت نفت وگاز و همچنین صنعت گردشگري را نیز به آن ها بیافزاییم  ه صنایع، کشاورزي و تجارت بنا شدهاقتصاد سوریه بر سه پای

  :هاي گردشگري جاذبه

  .آید سوریه به شمار می ترین جاذبه توریستی است و اصلی مانده و این شهر در بیابان واقع شده این شهر از زمان روم باستان باقی: بقایاي شهر تاریخی پالمیرا

  .کنند این شهر تنها تجمع بشري موجود در جهان است که به زیان آرامی تکلم می: شهر معلوال

شود اما هنوز بقایاي  است و در قرن دوازدهم بر اثر یک زمین لرزه این شهر خراب می شهر قدیمی روم باستان که خانه حدود نیم میلیون نفر بوده: آپامئا
  .هاي طویل آن باعث فخر است خیابان این شهر با

Crac des Chevalier :مانده و هنوز تخریب نشده است این قلعه جنگی از زمان روم باستان باقی.  

کیلومتري شمال شهر الذقیه سوریه در ساحل دریاي متوسط واقع  12هاي بازمانده از آن، در منطقه رأس شمرا در  تمدنی کهن است که تپه: اوگاریت
  .ندا شده

، شهر رومی تدمیر، )مسجدي از زمان امویان(، مسجد اموي )هاي کهن سوریه از تمدن(، ماري )شهري تاریخی و کهن در سوریه(ابال : سایر آثار عبارتند از
 .کلیساي حضرت مریم، رودخانه و سد فرات، کلیساي حضرت مریم

 

 آب و هوا

www.ParsBook.org



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                    فهرست                                              جهان کشورهاي توریستی اطالعات  
 

89 
 

 :وضیعت آب و هوایی

 .و در سایر نقاط گرم و خشک است) اي مدیترانه(و نواحی جنوب غربی معتدل و مرطوب ها   آب و هواي سوریه در کناره
 

 اطالعات مخابراتی

 00963: کد تلفن

 .sy دامنه اینترنتی
   

  Swiss Confederation سوئیس: کشور

 
 برن: پایتخت

 کیلومترمربع 41285: وسعت

 آلمانی، فرانسوي، ایتالیایی، رومانش: زبان رسمی

 فرانک سوئیس: واحد پول

 ژنو، زوریخ، بازل، لوزان، لوسرن، سن گال: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

تالیا و از سوئیس با نام رسمی کنفدراسیون سوئیس، کشوري است در اروپاي غربی که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش و لیختنشتاین، از جنوب با ای
 .شناسند سوییس را با شکالت، پنیر، سیستم بانکداري، ساعت سازي و کوهستانهایش می. ه استغرب با فرانسه همسای

  :جغرافیا

غربی  هاي ژورا در ناحیه شمال یا فالت سوئیس و کوه» میتالند«هاي آلپ سوئیس، ناحیه  کوه: شود طور کلی به سه منطقه جغرافیایی تقسیم می  سوئیس به
 .و حوالی مرز فرانسه

 

 یهاي فرهنگی و اجتماعیویژگ
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 :زبان

زبان فرانسوي زبان اولشان  ٪19. از این جمعیت زبان آلمانی زبان اولشان محسوب میگردد که این زبان در قسمتهاي شمالی و مرکزي زبان اول است  64٪
ب سوئیس ساکن هستند و تنها حدود یک درصد از به زبان ایتالیایی سخن میگویند که غالبا در جنو ٪8. است که اکثرا در غرب این کشور زندگی میکنند 

  .آنها به زبان رومانش صحبت میکنند که در قسمت جنوب شرقی این کشور هستند

  :ادیان و مذاهب

قیه ب. مردم نیز اسالم است  ٪4دین . آنها ارتودوکس هستند  ٪2آنها پروتستان و  ٪35از آنان کاتولیک  ٪43. دین اکثر مردم این کشور مسیحیت است 
  .درواقع اکثریت مردم سوئیس مسیحی هستند و اسالم دومین دین در این کشور است.نیز پیرو سایر دینها و یا بدون دین هستند 

  :اقتصاد

سیاست هاي امنیت مالی دراز مدت و رموز بانکداري، سوئیس را تبدیل به . نظام اقتصادي سوئیس یکی از با ثبات ترین نظام هاي اقتصادي جهان است
این سیاست روند اقتصادي اي بوجود آورده که به طور روزافزون نیازمند جریان ثابت سرمایه گذاري . مکان مطمئنی براي سرمایه گذاران کرده است

  .به همین دلیل با اینکه سوئیس کشوري کوچک است و تخصص کاري باالیی دارد، تجارت، کلید معیشت اقتصادي سوئیس است. بیگانگان است

بخش هاي ماشین آالت، . از طریق صادرات درآمد بدست می آورد و از طریق واردات محصوالت و مواد اولیه. واردات و صادرات نیز وابسته است کشور به
 نظام اقتصادي سوئیس نیمی از درآمدهاي خود را از طریق صادرات صنایع. فلزات، الکترونیک و شیمیایی اش به دلیل دقت و کیفیت بسیار معروف است

  .بدست می آورد

ر خوبی سوئیس تأسیسات جهانگردي بسیار پیشرفته اي دارد و همین امر همراه با خدمات و تجهیزات با کیفیت باالي جهانگردي باعث شده است که بازا
  .براي جهانگردي محسوب شود

  :جاذبه هاي گردشگري

شور میزبان گردشگرانی هستند که براي ورزشهاي برفی به این کشور سفر همچنین کوهستانهاي این ک. ژنو و زوریخ جزو شهرهاي گردشگر پذیر هستند
رودهاي راین،   و رودهاي مهم آن  متر می باشد  4634با ارتفاع ) مونته روسا(ي سوئیس که پذیراي گردشگران است، دو فور اشپیترا  بلندترین قله. میکنند 

 .رون، آر، این و تیچینو می باشند
 

 آب و هوا

 :ب و هواییوضیعت آ

اختالفات زیادي در دما و بارندگی بین مسافتهاي نسبتاً کوتاه هست؛ به عنوان مثال، آب و . ارتفاع و موقعیت، آب و هواي مالیم سویس را تعدیل می کند
 .کیلومتر با آب و هواي مدیترانه اي لوگونو فاصله دارد 50ي سنت گاتارد فقط  هواي کوهستانی سرد اطراف گردنه

 

 العات مخابراتیاط

 0041: کد تلفن
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 .chدامنه اینترنتی
   

  Kingdom of Sweden سوئد: کشور

 
 استکهلم: پایتخت

 کیلومترمربع 449964: وسعت

 سوئدي: زبان رسمی

 کرون سوئد: واحد پول

 مالمو، اوپسال، گوتنبورگ، لینشوپینگ: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

از غرب با کشور نروژ، از شمال شرق با کشور فنالند، از شرق با خلیج بوتنیا، از جنوب شرقی . جزیره اسکاندیناوي ري است در شمال اروپا در شبهسوئد کشو
 .است با دریاي بالتیک و از جنوب غربی با کشور دانمارك همسایه

  .کنند مردم سوئد در ناحیه شهري زندگی می ٪85بیش از . باشد مساحت میکیلومتر مربع، سومین کشور بزرگ اروپا از نظر  449،964سوئد با مساحت 

  :جغرافیا

ناحیه  4این کشور از نظر طبیعی، از . در شمال اروپا در شبه جزیره اسکاندیناوي سوئد در شمال اروپا واقع شده وداراي آب و هواي بسیار سردي است
شمال، زمینهاي مرتفع یونکوپینگ در جنوب، دریاچه دیستریکت در ناحیه مرکزي، و  ورلند در کوههاي پوشیده از جنگل در منطقه ن. است شده تشکیل 

بیش از نیمی از مساحت این کشور از جنگل پوشیده شده و طبعاً، صنایع چوب و ساخت . الیه بخش جنوبی کشورمنتهی جلگه حاصلخیز اسکانیا در 
  .ماشین آالت مرتبط با آن، معمول و متداول است

  ولی در قسمت هاي جنوبی. قسمت هاي شمالی سوئد شش ماه از سال روز و شش ماه شب است که این بخاطر نزدیک بودن به قطب شمال است در
 .میتوان چهار فصل را دید

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی
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 :زبان

این سه زبان بسیار به هم نزدیک بوده و . و دانمارکی نزدیکی دارد هاي نروژي هاي هندواروپایی شاخه ژرمنی است و با زبان زبان سوئدي از خانواده زبان
  .توانند هر کدام به زبان خود با هم ارتباط زبانی برقرار کنند ها می اغلب گویشوران آن

  :ادیان و مذاهب

  .درصد مردم سوئد به وجود خدا اعتقاد ندارند 85تا  46بین 

  :اقتصاد

نرخ بیکاري آن پایین است و اقتصاد آن بر پایه مشارکت مردم در . ند که از کیفیت باالي زندگی برخوردارندها جزو شهروندانی در جهان هست سوئدي
درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهاي نسباتاً کوچک صنعتی، وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از . ها استوار است گذاري سرمایه

دهد و بقیه شامل وسایل  آالت تشکیل می درصد از محصوالت صادراتی این کشور را ماشین 35. صادرات و واردات برخوردار استرشد باالئی در توازن بین 
 .نقلیه موتوري، کاغذ و مشتقات آن، چوب، محصوالت آهنی و فوالدي و مواد شیمیایی است

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

سانتی متر در غرب وجنوب  200میانگین بارش ساالنه از . رد و طوالنی از ویژگیهاي آب و هواي این کشور استزمستانهاي س  تابستانها کوتاه وگرم و 
 .باشد سانتی متر در شرق و جنوب شرقی متغیر می 50غربی، تا 

 

 اطالعات مخابراتی

 0046: کد تلفن

  .se دامنه اینترنتی
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  Republic of Singapore سنگاپور: کشور

 
 سنگاپور: پایتخت

 کیلومترمربع 707: وسعت

 انگلیسی، ماندارین، تامیل، ماالیی: زبان رسمی

 دالر سنگاپور: واحد پول

 سنگاپور: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

 .هاي سنگاپورند نزي تنها همسایهمالزي و اندو. سنگاپور در شمال خط استوا قرار دارد. شهري در جنوب شرقی آسیا است-جمهوري سنگاپور کشور
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

پیرو مذهب بودایی و تائو ) به غیر از گردشگران و کارگران مهاجر(مقیمان سنگاپور ٪51طبق آمار سنگاپور، حدود . سنگاپور یک کشور چند مذهبی است
مسلمانان ) چه کاتولیک، چه پروتستانت و چه دیگر مذاهب مسیحی. (مقیم این کشور مسیحی اند هاي ها و هندي ها، اوآسیایی چینی ٪15حدود . هستند
میالدي جمعیت ناچیزي از این کشور پیروان آیین سیک، هندو  2000طبق سرشماري سال . باشند ها می ها و هندي ها و اغلب از چینی ماالیی ٪14شامل 

  .از جمعیت شناخته شده در سنگاپور نیز پیرو هیچ مذهبی نیستند ٪15همچنین حدود . وع هستندهایی نیز ممن در سنگاپور مذهب. هستند... و

  :اقتصاد

است، رشد و شکوفایی  از لحاظ ذخایر معدنی کشوري فقیر است، اما اقتصاد آن که به بخش خدمات، چینی، تولیدات الکترونیکی و صنایع دستی وابسته
  .است ی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کردهفراوانی داشته و این کشور را به یک

  :جاذبه هاي گردشگري
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Night Safari :پارك جنگلی زیبا و دیدنی شبانه سنگاپور  

Sentosa Island : 2500در سفر با تله کابین به این جزیره زیبا و دیدنی می توان زندگی دلفین هاي صورتی و همچنین زندگی زیر آب را با بیش از 
  .نواع حیوانات آبزي و همچنین رقص فواره ها رامشاهده کردگونه از ا

Singapore Zoo :باغ وحش زیباي سنگاپور با گونه هاي مختلف و متنوعی از حیوانات جهان  

Jurong Bird Park :پارکی زیبا با گونه هاي فراوانی از پرندگان مختلف  

China Town :ع از محصوالت و دست آوردهاي کشور چینمنطقه دیدنی چینی ها به همراه مراکز خرید متنو  

Little India :منطقه دیدنی هندي ها به همراه مراکز خرید متنوع از محصوالت و دست آوردهاي کشور هندوستان  

Botanic Garden : گونه از انواع متنوع گلهاي زیبا 000/10باغی بزرگ و بسیار دیدنی با بیش از  

Snow City :دیدنی جهت ورزشهاي زمستانی که همه روزه به استثناي روزهاي دوشنبه باز است مکانی سرپوشیده و بسیار. 
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .رسد سانتی متر می 224آب و هواي کشور سنگاپور گرم و مرطوب است که میانگین بارش ساالنه در آن به بیش از 
 

 اطالعات مخابراتی

 0065: کد تلفن

  .sg دامنه اینترنتی
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  Sultanate of Oman عمان: کشور

 
 مسقط: پایتخت

 کیلومترمربع 500309: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 ریال: واحد پول

 صحار، صور، قلهات، دبا: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

همچنین از . عرب و از شمال به دریاي عمان محدود است رق به دریاينشین عمان کشوري پادشاهی است در شرق شبه جزیره عربستان که از ش سلطان
قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد این قطعه  قطعه کوچکی از عمان در. با عربستان سعودي و امارت متحده عربی همسایه است و از غرب  جنوب با یمن

 .از سرزمین اصلی جدا افتاده است

بیشتر خاکهاي عمان کوهستانی است ودر اقصی جنوب جزیره . گ از نظر مساحت در شبه جزیره عربستان استکشور پادشاهی عمان دومین کشور بزر
در وسط این کوه جبل اخضر قرار . شود کند کوه حجر نامیده می هاي بزرگ که از این مناطق عبور می کوه بلندترین قله این رشته. است عربستان واقع شده

 .ارتفاعات این کوه رنگهاي مختلفی دارد و به شکل مدرج است. رسد می متر 3075دارد که ارتفاعش به 
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

درواقع دین رسمى . گانه اسالمى است، می باشند اى از خوارج نهروان و یکى از مذاهب هشت نشین عمان از پیروان مذهب اباضی که فرقه اکثر مردم سلطنت
شیعیان اسماعیلى و (را شیعیان  %23مردم عمان را نیز اهل سنت و  %30همچنین حدود . ها است باشد ولى حکومت در دست اباضى الم مىاین کشور اس

لواتیا، (شیعیان نیز . هائى در شمال کشور مستقر هستند پیروان مذهب تسنن بیشتر در استان جنوبى ظفار و نیز بخش. دهند تشکیل مى) عشري اثنى
  .کنند عمدتاً در مسقط و نیز شهرهاى استان ساحلى باطنه زندگى مى) ها و عجمىبحارنه 
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  :اقثصاد

، کشاورزي، نفت، بهره گیري از ذخایر عظیم گاز و توسعه ي شبکه ي گاز )مواد ساختمانی، سیمان و ذوب مس(درآمد دولت عمان از تولیدات صنعتی 
شکه نفت صادر می کند و بخش عمده اي از درآمد دولت این کشور از صادرات این فرآورده تامین هزار ب 850کشور عمان روزانه حدود . رسانی می باشد

  .می شود

  :جاذبه هاي گردشگري

ود مسقط به عنوان یکی از شهرهاي مهم این کشور و همچنین پایتخت آن به عنوان یک بندرگاه طبیعی در بخشی از خطوط ساحلی این کشور موقعیت خ
قسمت . است، زمانی که پرتغالیها بخشی از این سرزمین را اشغال کرده بودند 16هاي این شهر متعلق به قرن  بسیاري از ساختمان. ترا تثبیت کرده اس

هرچند که بر اساس استانداردهاي امروزي مسقط شهر . اند محدود شده است قدیمی شهر نیز هنوز با دیوارهاي قدیمی که کامال قصر سلطان را احاطه کرده
نام  "سالله "توان از  از دیگر شهرهاي مهم و دیدنی این کشور می. دهد کی است اما ترکیب خوبی از مدرنیته و سنت را به بازدیدکنندگانش ارائه میکوچ

جهت داشتن این بندر قدیمی از . برد، شهري که به سبب همجواري با دریا و کوهستان طبیعت بسیار زیبایی یافته و بسیار مورد توجه جهانگردان است
در این شهر عالوه بر لذت بردن از سواحل . همچنین قبور ایوب و عمران پیامبر در این شهر واقع است. شناسی نیز قابل توجه است بناهاي تاریخی و باستان

هایی از  و کوه نسبتا مرتفع در بخشتوجه در مورد کشور عمان این است که به سبب وجود د نکته قابل. هاي کوهستانی آن نیز بهره برد توان از بخش زیبا می
 .شود هاي سرسبز و ارتفاعات پردرخت دیده می این کشور سرزمین

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

آور برخالف مناطق مرکزي و شمالی، زیاد است، و ظفار به علت شدت بارندگی ناشی از تأثیر بادهاي باران ) ظفار و صالله(میزان بارندگی در مناطق جنوبی 
همچنین مسقط، پایتخت عمان، آب و هوایی گرم و استوایی . موسمی اقیانوس هند، به کوهستانی سبز تبدیل شده، و به این نام نیز معروف گشته است

  .دارد
 

 اطالعات مخابراتی

 00968: کد تلفن

  .om دامنه اینترنتی
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  Kingdom of Saudi Arabia عربستان: کشور

 
 ریاض :پایتخت

 کیلومترمربع 2149690: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 ریال: واحد پول

 مکه، مدینه، جده، دممام، آپ ها: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

و اردن و کویت و از این کشور در شبه جزیره عربستان واقع شده و از شمال با عراق . پادشاهی عربستان سعودي یکی از کشورهاي باختر قاره آسیاست
. مرز است سوي خاور با امارات متحده عربی و قطر و خلیج فارس و در جنوب خاوري با عمان و از سوي جنوب با یمن و از سوي باختر با دریاي سرخ هم

 .هاي مهم دینی مسلمانان همچون کعبه و مسجد پیامبر و آرامگاه پیامبر اسالم در این کشور جاي دارد جایگاه

  :یاجغراف

بلندترین . دهد، خالی از مردم است ي عربستان را تشکیل می چهارم گستره ربع الخالی که یک. دهد اي تشکیل می هاي ماسه هاي آن را بیابان بیشتر زمین
 .نقطه عربستان کوه سوداء با سه هزار و پانصد و پنجاه متر بلندي است

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

هاي اهل سنت می  باشد که خود مشتق شده از آیین حنبلی که از آیین آیین رسمی کشور عربستان وهابیت می. تنها دین رسمی این کشور است اسالم
 احکام و فتواهاي دینی در عربستان سعودي، فرهنگ و سیاست را تحت تأثیر. هاي دیگر اهل تسنن و مذهب شیعه نیز در عربستان رواج دارند آیین. باشد

 .دهد قرار می
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  :اقتصاد

عربستان در تولید نفت خام، پاالیش نفت، . هاي عمده اقتصادي کنترل دقیق دارد دولت بر فعالیت. اقتصاد عربستان، موفق و مبتنی بر نفت است
اند از گندم، جو، گوجه  بیشترین محصوالت کشاورزي عربستان عبارت. است پتروشیمی، سیمان، فوالد، کود شیمیایی و پالستیک صنعت موفقی داشته

  .فرنگی، هندوانه خرما، لیمو، تخم مرغ و شیر

به دلیل واقع شدن خانه کعبه در این کشور، بسیاري از مسلمانان جهان، به عربستان سفر . هاي گردشگري دینی است ترین قطب عربستان از بزرگ
درصد از نیروي کار  25تا  20به طوري که در حال حاضر حدود . و پاکستان است ترین بازارهاي جهانگردي عربستان، اندونزي، مصر، ایران عمده. کنند می

  .این کشور در صنعت گردشگري و صنایع مرتبط به کار اشتغال دارند

  :جاذبه هاي گردشگري

ر خشتی عربستان که حتی در شه. خانه کعبه، مسجد پیامبر، آرامگاه پیامبر اسالم و قبرستان بقیع از جاذبه هاي مذهبی عربستان به حساب می آیند
دانند از جاذبه هاي تاریخی این کشور هستند  رده با شهر تاریخی پترا در اردن می انجیل هم به آن اشاره شده و شهر سنگی نباتین که کارشناسان آن را هم

 .که در سال هاي اخیر مورد توجه گردشگران خارجی قرار گرفته اند

شگري مذهبی این کشور صنعت گردشگري عربستان را تا جایی رونق داده که این صنعت هم رده با صادرات نفت و قدمت تاریخی عربستان و جاذبه گرد
 .گاز مهم ترین منبع درآمد عربستان محسوب می شود

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .آب و هواي این سرزمین، گرم و خشک است و تفاوت دماي شب و روز زیاد می باشد
 

 مخابراتی اطالعات

 00966: کد تلفن

  .sa دامنه اینترنتی
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  Republic of Iraq عراق: کشور

 
 بغداد: پایتخت

 کیلومترمربع 438317: وسعت

 عربی و کردي: زبان رسمی

 دینار: واحد پول

 بصره، اربیل، موصل: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

این کشور از جنوب با عربستان سعودي و کویت، از باختر با اردن، سوریه . ق کشوري در خاورمیانه و جنوب باختر آسیا استعراق با نام رسمی جمهوري عرا
هاي  عراق در جنوب، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن. است و از خاور با ایران و از شمال با ترکیه همسایه

دهند و  النهرین در طول تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می ی بینباستان
 .اند کشور عراق را گهواره تمدن بشریت دانسته. ریزند به خلیج فارس می

  :جغرافیا

هاي شمالی کشور به عمدتاً کوهستانی است و بلندترین قله  قسمت. و فرات حاصلخیز است بخش بزرگ عراق صحرا است اما مناطق مابین دو رود دجله
 .عراق مرز ساحلی کوچکی با خلیج فارس دارد. آن، حاجی عمران، هم مرز با بلندیهاي پیرانشهر ایران است

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

کردها در نواحی . دهند آن را عرب، کرد، ترکمن، آسوري، کلدانی، مندایی و صابئین و غیره تشکیل میهاي گوناگون و ساکنان  عراق کشوري است با قومیت
 .ها متفاوتند کنند و از لحاظ فرهنگی، زبانی و طرز پوشش با عرب شمال و شمال شرقی عراق که به کردستان عراق مشهور است زندگی می
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  :ادیان و مذاهب

  .درصد مسیحی و پیروان سایر ادیان هستند 2درصد سنی و  38درصد مردم عراق شیعه،  60حدود 

  :اقتصاد

  .باشد عراق یکی از بزرگترین کشورهاي داراي منابع نفت می

  :جاذبه هاي گردشگري

 .امام شیعه است و شهرهاي نجف، کربال، کاظمین و سامرا زیارتگاه شیعیان جهان است 6عراق محل زندگی و مرگ 
 

 آب و هوا

 :هوایی وضیعت آب و

مناطق . هاي خنک و گاه سرد و تابستانهاي خشک و گرم و آفتابی ، عمدتاً صحرایی است با زمستان)کردستان عراق(آب و هواي کشور عراق، به جز شمال 
 .شود ها می کوهستانی شمال اغلب از زمستانهاي سرد با بارش برف و باران برخوردار است که گاهی موجب طغیان رودخانه

 

 ات مخابراتیاطالع

 00964: کد تلفن

 .iq دامنه اینترنتی
   

  French Republic فرانسه: کشور

 
 پاریس: پایتخت

 کیلومترمربع 674843: وسعت

 فرانسوي: زبان رسمی

 یورو: واحد پول
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بوردو، مارسی، لیون، مونپلیه، تولوز، استراسبورگ، نانت، گرونوبل : شهرهاي مهم
 

 اطالعات عمومی

 :وقعیت و وسعتم

و بعد از   )یک سوم وسعت ایران(ترین کشور اروپاي غربی  فرانسه بزرگ. فرانسه با عنوان رسمی جمهوري فرانسه کشوري است واقع در اروپاي غربی
دورا و اسپانیا مرز زمینی مشترك این کشور با کشورهاي بلژیک، لوکزامبورگ، آلمان، سوئیس، ایتالیا، موناکو، آن. اوکراین دومین کشور بزرگ قاره اروپا است

 .بریتانیا نیز از طریق تونل کانال مانش با فرانسه مرتبط است. دارد

  :جغرافیا

دشتها، کوهستانهاي قدیمی، سلسله جبال کوههاي مرتفع، جلگه ها، ساحلهاي : ها در اروپا است ترین وضعیت وضعیت جغرافیایی فرانسه یکی از متنوع
که قله آن مون بالن (آلپ : هاي اصلی کوه رشته. دهند ها دو سوم مساحت کل فرانسه را تشکیل می دشت. ي در این کشور وجود دارندا اقیانوسی و مدیترانه

ل هاي مرزي، فرانسه را به چهار دریا متص ساحل. ، پیرنه، ژورا، آردن، رشته کوه مرکزي وله وژ)متر ارتفاع دارد 4807مرتفع ترین قله اروپاي غربی است و 
 .کیلومتر ساحل مرزي است 5500فرانسه داراي . دریاي شمال، دریاي مانش، اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه: کنند می

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

مسلمان و پروتستان ها در حدود  درصد 10تا  5درصد مردم این کشور کاتولیک بوده و بقیه با  85در حدود . مردم فرانسه از نظر مذهب کاتولیک هستند
  .درصد را تشکیل می دهند 4درصد و مذاهب دیگر  1جمعیت یهودي این کشور . درصد جمعیت را تشکیل می دهند 2

  :اقتصاد

  .شود یفرانسه مرحله گذار از یک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکیت و مداخله عمیق دولت به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار منتقل م

آالت، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد خوراکی و مشروبات، منسوجات و البسه،  توان به صنایع فلزکاري، ماشین ترین صنایع کشور می از جمله مهم
، ماهی، گاو و زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور گندم، جو، سیب. سازي، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و نظامی اشاره نمود هواپیماسازي، کشتی

منابع طبیعی هم زغال سنگ، آهن، بوکسیت، روي، پتاس، الوار، ماهی می . دهند ترین محصوالت کشاورزي و دامپروري کشور را تشکیل می خوك نیز مهم
  .باشند

  :جاذبه هاي گردشگري

  .کزیک قرار داردفرانسه اولین کشور توریستی جهان، باالتر از اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، انگلستان، چین و م

لیزه، موزه لوور، موزه اورسی، کلیساي نوترودام، کاخ ورساي، معبد پانتئون،  برج ایفل، دیسنی لند پاریس، بلوارشانزه: جاذبه هاي کشور فرانسه عبارتند از
ز، طاق نصرت تریومفه، عمارت دیفنس، قصر سلطنتی، کلیساي سکره کر، کاخ تویلري، کاخ پلنتس، کاخ لوکزامبورگ، مرکز ژرژ پمپیدو، قبرستان پرالش

نگستان فرانسه، اپرا عمارت اینولید، میدان کونکورد، بیبلیوتک ناسیونال یا کتابخانه ملی فرانسه، خیابان ریولی، دانشگاه سوربن، کاخ انستیتو یا عمارت فره
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له یا گراند پاالس، برج مونت پارناس، میدان وندوم، ایکل میلیتیر یا گارنیر، مادلین، قلعه وینسنز، کاخ کونسنژري، کاخ ووژن، کاخ شایلوت، عمارت گرند پ
لی یا کاخ عمارت مدرسه عالی علوم نظامی، تئاتر الویل، پل الکساندر سوم، پاریس پلج، خیابان کاردینال دو بویس، ورزشگاه استاد دو فرانس، مجلس م

 .ستوران ماکزیم، هتل اینولیدبوربون، هتل دویل یا سالن شهر، هتل ریتز، رستوران آلزاس، ر
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 :فرانسه از آب و هوایی معتدل و چهار فصل برخوردار است که بر حسب نواحی کمی متفاوتند

اي زمستان سرد و  قاره آب و هواي نیمه: اي، شرق و شمال غرب آب و هواي اقیانوسی و مدیترانه: آب و هواي اقیانوسی مرطوب، اکیتن: برتانی و نورماندي
  .اي آب و هواي مدیترانه: برفی، جنوب

 .ها و عوامل ریز آب و هوایی است ویژگی آب و هوا در مناطق کوهستانی، زمستان طوالنی و برفی و تابستانی گرم و توفانی با تفاوتهاي بزرگ بسته به دامنه
 

 اطالعات مخابراتی

 0033: کد تلفن

 .fr دامنه اینترنتی
   

  Republic of Finland فنالند: کشور

 
 هلسینکی: پایتخت

 کیلومترمربع 338424: وسعت

 فنالندي و سوئدي: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 اسپو، تامپره، وانتا، تورکو، اولو: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی
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 :موقعیت و وسعت

فنالند از شمال با نروژ، از شرق با . درجه 70تا  60درجه و عرض جغرافیایی  32تا  22یی جمهوري فنالند کشوري است در شمال اروپا روي طول جغرافیا
 .خلیج بوتنی در غرب، خلیج فنالند در جنوب و دریاي بالتیک در جنوب غربی آن قرار دارد. روسیه، از غرب با سوئد همسایه است

  :جغرافیا

ترین دریاچه فنالند  بزرگ. درصد کشور پوشیده از جنگل است 80و بیش از ) ر هزار دریاچهکشو(فنالند سرزمینی است پست، مشتمل بر چندین دریاچه 
جزیره با  20000این کشور . کیلومتر درازا است 483بلندترین رود فنالند نیز کمی یوکی با . متر مربع مساحت آن است 4377سایماي بزرگ نام دارد که 

در الپلند در شمال فنالند به مدت دو ماه . ابستان فنالند بسیار درخشنده و زمستانش بسیار تاریک استت. کیلومتر مربع دارد 100000وسعتی بیش از 
 .کند و در تابستان نیز دو ماه غروب را نمی بینید تمام در زمستان خورشید طلوع نمی

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

همچنین بخشی از مردم این . ادیان اسالم و یهود نیز بویژه میان مهاجران فنالند رایج است. لوتري هستند بیشتر مردم فنالند مسیحی مذهب و پروتستان
  .باشند دین می کشور بی

  :اقتصاد

ورهاي دیگر همچنین تلفن همراه و لوازم خانگی نیز به کش. باشند ترین صادرات فنالند می ماشین آالت، مواد شیمیایی، فلزات، الوار، تخته و کاغذ از مهم
 .صادر می شوند

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

در مجموع فنالند داراي اقلیمی سرد است، یک سوم شمالی آن نیز جزء . فنالند داراي تابستان هاي گرم و کوتاه و زمستان هاي سرد و بسیار بلند می باشد
امساعد بودن آب و هواي شمال فنالند، جمعیت بسیار کمی در این مناطق به علت ن. شمالگان محسوب می شود و داراي آب و هوایی قطبی می باشد

 .زندگی می کند
 

 اطالعات مخابراتی

 00358: کد تلفن

  .fl دامنه اینترنتی
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  State of Qatar قطر: کشور

 
 دوحه: پایتخت

 کیلومترمربع 11586: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 ریال: واحد پول

 ور، مسیعید، دخان، زباره، ام ساللخ: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

قَطَر خود . است خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده جزیره عربستان، در امیرنشین قطر در جنوب غربی قاره آسیا و در شرق شبه کشور
خاك این کشور مسطح بوده، و . است شرق دربر گرفته ج فارس آن را از غرب و شمال وتر واقع در شبه جزیره عربستان است که خلی کوچک اي  جزیره شبه

 .کشورهاي بحرین و امارات متحده عربی دارد قطر مرز مشترك زمینی با عربستان سعودي، و مرز دریایی با. است گردیده از یک صحراي خشک تشکیل
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :زبان و مذهب

  .شود زبان انگلیسی نیز به طور گسترده به عنوان زبان دوم استفاده می. زبان رسمی این کشور عربی است. از مردم این کشور مسلمان هستنددرصد  77/5

  :اقتصاد

لت پیش دستی قطر به ع. قطر سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از روسیه و ایران می باشد. باشد  منبع در آمد ارزي این کشور، صادرات نفت و گاز می
است بیش از ایران از این میدان گازي مشترك، گاز طبیعی استخراج کند و به رشد سریع اقتصادي   در بهره برداري از منطقه گازي پارس جنوبی، توانسته

  .دست یابد

  .زش در دنیا شناخته شده استشد اما امروزه با منابع فراوان نفت و گا قطر در گذشته به عنوان مرکزي عمده براي صید مروارید شناخته می
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  :جاذبه هاي گردشگري

کیلومتري جنوب دوحه، مسجد و دژ قدیمی  20الواکرا در  کیلومتري شمال دوحه، مسجدهاي قدیمی شهر 50هاي شهر الخبر در  آبی، موزه هاي ورزش
 .کیلومتري شمال دوحه 15محمد واقع در  موجود در شهر ام سالل

 

 آب و هوا

 :اییوضیعت آب و هو

 .قطر آب و هواي معتدل بیابانی دارد که همراه با تابستانی طوالنی و گرم و زمستانی کوتاه و معتدل با مقدار کمی باران است
 

 اطالعات مخابراتی

 00974 :کد تلفن

 .qa دامنه اینترنتی
   

  Kyrgyz Republic قرقیزستان: کشور

 
 بیشکک: پایتخت

 کیلومترمربع 198500: وسعت

 روسی و قرقیزي: زبان رسمی

 سوم: واحد پول

 چوي، ایسیق کول، نازین، تاالس، باتکن، اوش، جالل آباد:شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

در شرق این کشور . است جمهوري قرقیزستان در قسمت شمال شرقی آسیاي مرکزي واقع شده. جمهوري قرقیزستان، کشوري در آسیاي مرکزي می باشد

www.ParsBook.org



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                    فهرست                                              جهان کشورهاي توریستی اطالعات  
 

106 
 

 .و جنوب شرقی با چین، در شمال با قزاقستان و در جنوب با تاجیکستان و از غرب با جمهوري ازبکستان همسایه و هم مرز است

 .است "ها سرزمین قرقیز"تشکیل شده است، که به معناي  "ستان"و  "قرقیز"ي قرقیزستان از دو بخش  واژه
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 .باشند درصد آنان پیرو سایر ادیان می 5درصد آنان مسیحی و  20درصد مردم مسلمان و  75مذهب آنان اسالم می باشد که 

  :نژاد

آنان قرابت نژادي نزدیک با قزاقهاي قزاقستان . رود که مسکن اولیه آناي سیبري جنوبی باشد قرقیزها مخلوطی از نژادهاي ترك و مغول بوده و احتمال می
  .رنددا

  :اقتصاد

آالت کوچک، منسوجات، موتورهاي الکتریکی، مبلمان، استخراج طال و  مهمترین صنایع این کشور، ماشین. می باشد) som(واحد پول قرقیزستان سوم 
تزئینی و منابع طبیعی   کمیاب، سنگهاي  جات، تنباکو، فلزات  همچنین داراي تولیدات مهمی چونگوشت، پشم، پنبه، غالت، میوه. می باشد  فلزات کمیاب

  .می باشد آب و آبهاي معدنی، زغال سنگ، طال و فلزات کمیاب، سنگهاي تزئینی

آالت ، لوازم  تنباکو، طال، اورانیوم، الکتریسیته، ماشین آالت، کفش و واردات عمده آن نفت ، گاز، ماشین درات عمده قرقیزستان پنبه، پشم، گوشت، صا
 .زم خانگی هستندالکترونیکی، مواد غذایی، لوا

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .به لحاظ موقعیت آب و هوایی، این کشور داراي آب و هواي معتدل کوهستانی، بهار و تابستان معتدل و زمستانی سرد است
 

 اطالعات مخابراتی

 00996: کد تلفن

  .kg دامنه اینترنتی
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  Republic of Kazakhstan قزاقستان/کازاخستان: کشور

  
 آستانه: پایتخت

 کیلومترمربع 2724900: وسعت

 قزاقی، روسی: زبان رسمی

 تنگه: واحد پول

 آستانه، آلماتی، کاراگاندا: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

ا قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با قزاقستان کشوري است در آسیاي میانه که از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی ب
 .سواحل شمال شرقی دریاي خزر در خاك این کشور قرار دارد و قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است. ترکمنستان همسایه است

. اورال قرار گرفته و به لحاظ جغرافیایی بخشی از اروپا استآن در سوي کوههاي  ٪20وسعت قزاقستان بیش از سه برابر ترکیه یا پاکستان است و حدود 
  .شود البته قزاقستان معموالً یک کشور آسیایی طبقه بندي می

نفر در هر  6دهد، بیشتر سرزمین آن کویر و استپ است و تراکم جمعیت آن تنها  با وجود وسعت زیادي که این کشور را نهمین کشور بزرگ دنیا قرار می
 .بع استکیلومتر مر

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

فرهنگ و هنر سنتی که با نوع زندگی ساکنان . توان در دو دسته گسترده سنتی و غربی دسته بندي کرد هاي فرهنگی و هنري قزاقستان را می فعالیت
هاي فولکلور، موسیقی قزاق که با  ها و رقص نند شعرها، آهنگها و اویغورها و اقوام کوچکتر این سرزمین مرتبط است؛ هما اي عمدتاً قزاق و البته کره

ها در این سرزمین به حیات خود ادامه  هاي دست بافت و صنایع دستی گوناگون که در طول قرن ها و پارچه شود، همچون فرش سازهاي سنتی آنان اجرا می
گردد که  گروه غربی شامل انواع هنرهایی می. فرهنگ قزاق داشته و دارنددر مجموع شعر، موسیقی و رقص جایگاه خاصی در . اند داده و پیشرفت کرده
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 .گردند مانند تئاتر، موسیقی کالسیک، باله، اپرا، سینما، تلویزیون و ادبیات روسی می. ها از ابتداي قرن بیستم به منطقه آوردند روس

  :ادیان و مذاهب

  .اما اقلیت مردم داراي دین ارتودوکس روسی هستند. باشند اکثریت مردم قزاقستان داراي دین اسالم با مذهب سنی می

  :اقتصاد

قزاقستان صاحب منابع بزرگ . این کشور از لحاظ منابع زیرزمینی هم بسیار غنی است. اقتصاد این کشور تا حد زیادي به بخش کشاورزي متکی است
  .همچنین داراي منابع بزرگی چون نفت و گاز طبیعی می باشد .اورانیوم، کروم، روي، سرب ، منگنز، مس، زغال سنگ، آهن و طال می باشد

  :جاذبه هاي گردشگري

گئورکی، سالن برج بایترك آستانه، خان شاتیر، مسجد نور آستانه، نقشه قزاقستان آتامکن، بناي یادبود اتان کارگاشیلر، سالن تئاتر درام روسی ماکسیم 
، بلوار آبی سبز، مجتمع پیروزي آستانه، ساحل چپ رودخانه در آستانه، هرم صلح و دوستی، مجسمه کنسرت مرکزي قزاقستان، بناي یادبود کنساري خان

 سیفولین، مرکز فرهنگی ریاست جمهوري
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 500میلی متر در شمال تا  200 میزان بارندگی پایین است و بین. از خصوصیات آب و هواي قزاقستان، زمستانهاي شدیداً سرد و تابستانهاي داغ است
 .میلی متر و بیشتر در جنوب شرقی متغیر و مقدار بارندگی در بیابانها ناچیز است

 

 اطالعات مخابراتی

 007: کد تلفن

  .kz دامنه اینترنتی
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  Republic of Cyprus قبرس: کشور

 
 نیکوزیا: پایتخت

 کیلومترمربع 9251: وسعت

 نانی، ترکی استانبولییو: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 فاماگوستا، پافوس، الرنکا، لیماسول، کایرنیا: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

شود که در آن هردو زبان  نشین تقسیم می نشین و یونانی این کشور به دو بخش ترك. اي است در شرق دریاي مدیترانه جمهوري قبرِس کشوري جزیره
 .و یونانی رسمی هستند ترکی

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

  .قسمت شمالی قبرس فرهنگی برگرفته از ترکیه و بخش جنوبی آن بر گرفته از یونان دارد

  :ادیان و مذاهب

  .ها مسلمان هستند ها ارتودوکس و ترك شود که یونانی نشین تقسیم می نشین و یونانی همانطور که گفته شد، کشور قبرس به دو بخش ترك

  :اقتصاد

هاي آن زیر کشت بوده و در آن مرکبات، سیب زمینی، گندم،  زمین ٪12حدود . است اقتصاد جزیره قبرس از اغاز استقالل مبتنی بر نظام بازار آزاد بوده
هاي مختلف، تنباکو و  ات، میوهمحصوالت کشاورزي چون گندم، جو، سیب زمینی، مرکب: صادرات عمده قبرس شامل. آید زیتون و جو به عمل می

. باشد مواد خوراکی، دام زنده، نفت ومحصوالت شیمیایی می:واردات عمده نیز شامل. است محصوالت صنعتی چون انواع البسه، کفش وصنایع دستی بوده
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توریسم، منبع درآمد مهمی براي . اشدب صنایع قبرس چندان پیشرفته نیست و شامل صنایع دستی و محلی می. پرورش گوسفند، بز و خوك نیز رایج است
 .شود قبرس محسوب می

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .هاي گرم و خشک و زمستانهاي معتدل است قبرس داراي تابستان
 

 اطالعات مخابراتی

 00357: کد تلفن

 .cy دامنه اینترنتی
   

 Turkish Republic of Northern Cyprus قبرس شمالی: کشور

 
 

 

 نیکوزیا: پایتخت

 کیلومترمربع 3355: وسعت

 ترکی استانبولی: زبان رسمی

 لیر ترکیه: واحد پول

 گیرنه، فاماگوستا، لفکه: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و تاریخچه

قبرس، پس از جزیره ي سیسیل و جزیره ي  جزیره ي. جمهوري ترك قبرس شمالی جزیره اي است واقع در دریاي مدیترانه، جنوب ترکیه و غرب سوریه
این جمهوري خود خوانده توسط هیچ . این جزیره تحت تسلط ترکها در شمال جزیره قبرس است. ساردنی، سومین جزیره ي بزرگ دریاي مدیترانه است

 .است  کشوري به جز ترکیه به رسمیت شناخته نشده

کرد و حکومت مستقل قبرس براساس مشارکت جوامع ترك و یونانی در اداره امور این جزیره اعالم  استقالل خود را از بریتانیا کسب 1960قبرس در سال 
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، نمایندگان اقلیت ترك در پی اختالف بر سر نحوه 1963در سال . موجودیت کرد و بریتانیا، یونان و ترکیه حق حاکمیت دولت قبرس را تضمین کردند
یک نیروي پاسدار صلح را به این  1964و در پی بروز درگیري بین دو طرف، سازمان ملل متحد در سال  اجراي این توافق از دولت قبرس خارج شدند

دولت سراسقف ماکاریوس، رئیس جمهور وقت قبرس، در کودتایی به تحریک  1974در سال . است جزیره اعزام داشت که ماموریت آن تا کنون تمدید شده
ه با استناد به موقعیت خود به عنوان یکی از تضمین کنندگان حق حاکمیت قبرس، واحدهاي ارتش خود را در حکومت نظامیان یونان سرنگون شد و ترکی

اعالم استقالل کرد و نام خود را جمهوري   1983نشین قبرس در سال  بخش ترك. شمال این سرزمین مستقر کرد که عمالً باعث تقسیم این جزیره شد
 ترك قبرس شمالی گذاشت

 

 فرهنگی و اجتماعی ویژگیهاي

 :فرهنگ

 .قسمت شمالی قبرس فرهنگی برگرفته از ترکیه دارد

  :مذهب

 .اکثریت قبرسی ها مسلمانند گرچه بطور عادي به مساجد نمی روند و لباس مذهبی نمی پوشند اما مراسم مذهبی را جشن می گیرند 

  :اقتصاد

گندم، جو، سیب زمینی و (محصوالت کشاورزي : صادرات عمده قبرس شامل. است زاد بودهاقتصاد جزیره قبرس از اغاز استقالل مبتنی بر نظام بازار آ
مواد خوراکی، دام زنده، نفت : واردات عمده نیز شامل. است هاي مختلف، تنباکو، محصوالت صنعتی، انواع البسه، کفش وصنایع دستی بوده  ، میوه)مرکبات

  .باشد ومحصوالت شیمیایی می

  :جاذبه هاي گردشگري

طقه این جزیره با داشتن سواحل زیبا و دیدنی و زیبایی هاي طبیعی و همچنین مناطق و شهرهایی چون فاماگوستا، شهر بندري و تاریخی گیرنه، من
 .ساحلی و حفاظتی کارپاز و باالخره پایتخت نیکوزیا، امکانات تفریحی و تاریخی خوبی براي مسافرین و بازدیدکنندگان فراهم آورده است

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

درجه سانتی گراد و  36تا  21در مرداد و شهریور دماي هوا بین . باشد آب و هواي معتدل مدیترانه اي با تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد می داراي
 .مکن می باشدبیشتر ماه هاي سال م به همین جهت شنا در. درجه سانتی گراد می باشد 20تا  10سردترین ماه ها  در

 

 اطالعات مخابراتی

 00357: کد تلفن

 nc.tr. دامنه اینترنتی
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  State of Kuwait کویت: کشور

 
 کویت: پایتخت

 کیلومترمربع 17818: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 دینار: واحد پول

 کویت: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

درجه طول شرقی قرار گرفته و  48و  46عرض جغرافیایی و  درجه 30و  8جزیره عربستان و شمال غربی خلیج فارس بین  کویت در شمال شبه امیرنشین
است مسطح و بیابانی که سطح آن پوشیده از  کویت سرزمینی. جنوب به عربستان سعودي و از شرق به خلیج فارس محدود می باشد از شمال به عراق، از

می ) کویت(غیره پیرامون شهر  از آنجا که فعالیتهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و. رودها در آن وجود ندارد ی چون کوهها وماسه است و عوارض طبیع
براي  کویت به لحاظ وضعیت جغرافیایی همواره مرکز مهمی. شهر را بر کویت اطالق کرد - چرخد، از نظر مساحت و جمعیت میتوان مفهوم دولت

 .دریایی بوده است کشتیرانی و فعالیتهاي
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

درصد جمعیت شیعه، بقیه پیرو مذهب تسنن  30در سرزمین کویت اسالم دین رایج و رسمی بوده و تقریباً همه مردم این کشور مسلمانند و به استثناي 
 .سیحی، از پیروان سایر ادیان نیز شمار اندکی در کویت زندگی می کننددرصد م 4عالوه بر این حدود . می باشند که اکثراً مالکی می باشند

  :اوضاع اقتصادي

کویت با وجود وسعت کم یکی از بزرگترین کشورهاي . کویت اقتصادي کوچک و محدود، ولی باز دارد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است
گاز نیز از جمله منابع طبیعی کویت است که . ؤلفه درآمدهاي دولت کویت بشمار می روددرواقع عایدات نفتی مهمترین م. تولیدکننده نفت جهان است

با این . همچنین ماهیگیري و بهره برداري از منابع دریایی مانند میگو، یکی از منابع اصلی درآمد کویتی ها می باشد. باعث رونق اقتصادي آن گشته است
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به همین دلیل در این کشور کمتر کسی زیر خط . اخالص ملی نسبتاً باال، از درآمد سرانه خوبی برخوردار استتفاسیرکویت با توجه به جمعیت کم و تولید ن
  .فقر زندگی می کند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند

  :هاي گردشگري جاذبه

 ال بدر، یادگار آزادي، پارك شهرداريهاي دریا، موزه دانش و تاریخ طبیعی، خانه  هاي کویت، برج آزادي، کلوپ برج
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .تابستان هاي بسیار گرم و زمستان هاي نسبتاً سرد و نیز اختالف بسیار زیاد درجه حرارت شب و روز
 

 اطالعات مخابراتی

  00965 :کد تلفن

 .kw دامنه اینترنتی
   

  Republic of Croatia کرواسی: کشور

 
 زاگرب: یتختپا

 کیلومترمربع 56594: وسعت

 کرواتی: زبان رسمی

 کونا: واحد پول

 دوبرونیک، سیساك، اسپلیت، زادار، کارلوواك: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت
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با صربستان، از شرق با بوسنی و  که از شمال با اسلوونی و مجارستان، از شمال شرقی) جنوب مرکزي اروپا(کرواسی کشوري است واقع در منطقه بالکان 
 .باشد هرزگووین و از جنوب با مونته نگرو و دریاي آدریاتیک هم مرز می

  :جغرافیا

ه زاگرب از نظر اقلیمی شمال کرواسی را دشت هاي لم یزرع و غیرقابل کشت و نواحی کوهستانی و دامنه هاي شرقی آلپ دربر گفته اند، مناطق مرکزي ک
به علت واقع شدن در کنار رودهایی همچون، دراوا  "دشت پانونیان  "در مناطق شرقی و منطقه ي . اقع است داراي اقلیمی تپه اي استنیز در این نقطه و

)Drava( دانوب ،)Danube ( و ساوا)Sava (حالت جلگه اي دارد و حاصلخیز است، بیش از یک سوم کرواسی را نواحی جنگلی پوشانده است. 
 

 ی و اجتماعیویژگیهاي فرهنگ

 :ادیان و مذاهب

درصد از کل جمعیت کرواسی مسلمان هستند که شامل مهاجران بوسنیایی و  2همچنین حدود . باشد درصد مردم کرواسی مسیحیت می 93دین 
  .شود ها می آلبانیایی

  :اقتصاد

از . است همچنین گسترش زیاد صنعت توریسم گردیده بندر کوچک و بزرگ در ساحل دریاي آدریاتیک باعث رونق اقتصادي کرواسی و  300وجود حدود 
توریسم یکی از مهمترین صنایع کرواسی . مهمترین صادرات کرواسی می توان به تجهیزات حمل و نقل، منسوجات، مواد شیمیایی و سوخت اشاره کرد

  .محسوب می شود

  :جاذبه هاي گردشگري

ها در  اولین بار این دریاچه. رسد در پارك ملی کروواسی و در محاصره سه کوه واقع شده است می 16ها که تعدادشان به  این دریاچه: هاي کرواسی دریاچه
 4رود باالیی و  12اینها شامل . ها در مرز بوسنی و هرزگووین واقع شده اند این دریاچه. هاي توریستی این منطقه شدند تبدیل به یکی از جاذبه 19قرن 

  .اند ها شکل گرفته به دلیل ریزش از کوهشوند که  رود در قسمت پایینی می

  .همچنین چند نوع از غذاهاي سنتی کرواسی که با استفاده از ماهی و انگور طبخ میشوند، شهرت جهانی دارند
از طریق شبکه فضاي سبز کشور کرواسی نیز به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و مناظر طبیعی این کشور از جمله جنگلها و سواحل مرجانی آن، 

 .هاي تلویزیونی ماهواره اي به جهانیان معرفی می شوند
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

کل ساحل دریاي . شمال کرواسی داراي آب و هواي معتدل قاره اي است در حالی که مناطق مرکزي و مرتفع آن داراي آب و هواي کوهستانی است
بهار و پاییز مالیم در امتداد ساحل، در حالی که زمستان سرد و برفی در . آب و هواي مدیترانه اي دلپذیر است   آدریاتیک هم مرز با سواحل کرواسی داراي

 .مناطق مرکزي و شمال مسافران را تحت تأثیر قرار می دهد
 

 اطالعات مخابراتی
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 00385: کد تلفن

 .hr دامنه اینترنتی
   

  Democratic People's Republic of Korea کره شمالی: کشور

 
 پیونگ یانگ: پایتخت

 کیلومترمربع 120540: وسعت

 کره اي: زبان رسمی

 وون: واحد پول

 هام هونگ، چونگ جینگ، سینوئیجو، ونسان: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

کره . ه آسیا و در کناره غربی دریاي ژاپن واقع گردیده استدر نیمکره شمالی و شرقی، در شرق قار) کره شمالی(کشور جمهوري دموکراتیک خلق کره 
هاي غربی و نیز در برخی نواحی ساحل شرقی  ها بیشتر در کرانه اند و جلگه ها در تمام نقاط آن کم و بیش پراکنده شمالی کشوري کوهستانی است که کوه

ترین رود کره  طویل) کیلومتر 800(بلندترین نقطه آن است و رود یالو ) متر 2744(قله پائکتو . اند جنگلها پهنه وسیعی از آن را پوشانده. اند واقع شده
 .شمالی است

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 .مردم این کشور به طور سنتی پیرو بودا هستند

  :اقتصاد

عمده تجارت این . کند زغال کک، ماشین آالت و مواد خوراکی وارد می صادرات کره شمالی مواد اولیه و برخی تجهیزات نظامی است و در مقابل مواد نفتی،
میالدي قحطی مواد غذایی جان دست کم  90در دهه . است  کره شمالی همواره با کمبود مواد غذایی روبرو بوده  .است کشور با کشور هاي چین و روسیه 
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 .کره شمالی با سوء تغذیه روبرو هستندحدود یک سوم زنان و کودکان . میلیون تن را در این کشور گرفت 1
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .آب و هواي کره شمالی در نواحی شمالی معتدل و در سایر نواحی گرم و مرطوب است
 

 اطالعات مخابراتی

 00850: کد تلفن

 .kp دامنه اینترنتی
   

  Republic of Korea کره جنوبی: کشور

 
 سئول: پایتخت

 کیلومترمربع 99646: وسعت

 کره اي: زبان رسمی

 وون: واحد پول

 پوسان، تائگو، اینچئون، کوانگجو: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

شمالی این کشور در نیمکره . جزیره کره در شرق آسیا جنوبی شبه شود، کشوري است در بخش جنوبی که با نام رسمی جمهوري کره نیز شناخته می کره
و در همسایگی کشور کره شمالی در شمال ) جنوب در(و چین شرقی ) در مشرق(ژاپن ) در مغرب(شرق قاره آسیا در کنار دریاي زرد  نیمکره شرقی در

). کوهاي تیسماكاز جمله (اند  واقع شده کشوري نیمه کوهستانی بوده و ارتفاعات آن عمدتاً در نواحی مرکزي و شمال شرقی کره جنوبی. است  واقع شده 
 .هاي فراوانی بوده و جنگلها در آن وسعت زیادي دارند داراي جزیره ها در آن وسعت فراوانی داشته و جلگه
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 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :دین و زبان

 .یحی پروتستان و کاتولیک هستندبودائی، کنفوسیوسی، چوندوگیو و مس هاي ازمردم این کشور بی دیننند ولی مابقی مردم آن اکثراً پیرو آئین نیمی

 .اي است اما زبان انگلیسی به طور گسترده در آن رواج دارد زبان رسمی این کشور کره

  :اقتصاد

این . باشد دهه اخیر را دارا می 4کره جنوبی دومین رشد سریع اقتصادي دنیا در . اقتصاد کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین در دنیاست
شود و در مجامع  شرفت قابل توجه که کره جنوبی را در کمتر از نیم قرن بدل به کشوري پیشرفته و ثروتمند نمود، اغلب معجزه رودخانه هان نامیده میپی

داراست و همچنین این کشور دومین میزان ذخایر را درمیان کشورهاي توسعه یافته . است را براي این کشور به ارمغان آورده "ببر آسیا"المللی صفت  بین
با وجود دارا بودن وضعیت توسعه یافته، کره جنوبی حرکت خودرا به سوي رشد اقتصادي سریع همراه . ششمین ذخایر ارزهاي خارجی را در جهان داراست

  .دهد با باالترین میزان تولید ناخالص ملی، صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعه یافته را ادامه می

محصوالت . سیم، وسایل نقلیه موتوري، کامپیوتر، آهن، کشتی و مشتقات نفتی است رساناها، تجهیزات ارتباطات بی اتی آن شامل نیمهمحصوالت صادر
  .نقل و پالستیک است و آالت، تجهیزات الکترونیکی، نفت، آهن، تجهیزات حمل وارداتی آن شامل ماشین

  :جاذبه هاي گردشگري

هاي نماز جمعه مسجد مرکزي سئول به سه زبان انگلیسی،  خطبه. در سئول آغاز به کار کرد» ایتائه وون«در منطقه  1976مسجد مرکزي سئول در سال 
یابند که  ها در ساعت یک ظهر براي اقامه نماز ظهر جمعه در این مسجد حضور می نمازگزار مسلمان جمعه 800شود و حدود  اي ایراد می عربی و کره

هاي  مسجد مرکزي به عنوان تنها مسجد سئول به یکی از جاذبه. اند تبارها تشکیل داده ها و ترك ها، پاکستانی تبارها، هندي  قسمت اعظم آنها را عرب
شود در این مسجد  ها در روزهاي پایانی هفته به منظور حضور در سخنرانیهایی که درباره اسالم ایراد می اي  گردشگري محسوب شده و بسیاري از کره

طبقه اول و دوم این مسجد . مسجد مرکزي سئول دربرگیرنده دفاتر اداري، کالسهاي درس، اتاق کنفرانس و سالن سخنرانی است. بندیا حضور می
  .توانند در طول آخر هفته به مسجد بیایند در این محل اقامت داشته باشند دربرگیرنده اتاقهایی است که کارگران خارجی که نمی

این مسجد با دو مناره خود خط افق زیبایی را . مسجد که شاهزاده سلطان نام دارد از ساختمان اصلی مسجد جدا شده استساختمان مدرسه اسالمی این 
  .در بخش جنوبی پایتخت کره جنوبی ایجاد کرده است

 .دهد هاي آبی و سفید ورودي این مسجد که بسیار با ظرافت ساخته شده نماي ورودي را بسیار زیبا جلوه می کاشیکاري
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .و پرباران است   آب و هواي این کشور گرم و مرطوب
 

 اطالعات مخابراتی
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 0082: کد تلفن

 .kr دامنه اینترنتی
   

  Canada کانادا: کشور

 
 اتاوا: پایتخت

 کیلومترمربع 9984670: وسعت

 انگلیسی، آمریکایی، فرانسوي: زبان رسمی

 ر کانادادال: واحد پول

 اتاوا، تورنتو: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

شمال،  کانادا کشوري در شمال قاره آمریکاي شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادي از خاك آن به دلیل سرماي هوا و نزدیکی به قطب
شود و از  س و اقیانوس آرام و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و قاره شمالگان محدود میاین کشور از غرب و شرق به اقیانوس اطل. است خالی از سکنه

ترین کشور جهان است، اما جمعیت آن تنها حدود یک پنجم  هرچند کانادا پس از روسیه بزرگ. است جنوب و شمال غرب با ایاالت متحده آمریکا همسایه
ترین آبشار  آبشار نیاگارا، عریض. کنند کیلومتري مرز آمریکا زندگی می 200ت این کشور تا فاصله درصد از جمعی 90نزدیک به . جمعیت روسیه است

 .جهان هم در این کشور قرار دارد
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  ٪0٫9، سیک ٪1٫0 ، هندوئیسم ٪1٫0، بودایی ٪1٫1، یهودیت ٪2٫0 ، اسالم ٪16٫2  دین ، بی٪77٫0مسیحیت 

  :اقتصاد

این کشور داراي منابع گسترده طبیعی . مرزي را دارد است و توان تأمین انرژي سوختی خود از منابع درون کانادا کشوري نوین و داراي فناوري پیشرفته
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  .هاي آن وابستگی سنگینی به استفاده از این منابع دارند است، و برخی از استان

پیشرفته اي چون خودروسازي، صنایع شیمیایی و نفت، صنایع غذایی، چوب و کاغذ، صنایع معدنی و فلزي و شیالت  کانادا داراي منابع معدنی غنی، صنایع
  .هاي روغنی، میوه، سبزیجات و توتون است و محصوالت فراوان کشاورزي از جمله گندم، دانه

دت به خصوص در بخش بازرگانی و داد و ستد به ایاالت متحده است که سیستم اقتصادي آن به ش  این کشور از نظر صنعت و فناوري، کشوري پیشرفته
یعی است، به نحوي که باعث شده این کشور رابطه اقتصادي پیچیده وبلند مدتی را با این کشور داشته باشد؛ وابستگی این کشور به بخش منابع طب  وابسته

  .باشد گرانبهایش نیز بسیار زیاد می

  :جاذبه هاي گردشگري

مرکز راجرز (هاي ورزشی  ، استادیوم)برج سی ان(ن در پارك ملی بنف در استان آلبرتا، دره اي در ابرشهر لکسینگتون میزوري، برج ملی کانادا دریاچه موری
از  جزایر تورنتو بخشی(، تاالر شهر، میدان یانگ و داندس، جزایر تورنتو )نخستین استادیوم ورزشی دنیاست که مجهز به سقف کامال جمع شدنی است

، کلیساي جامع کاتولیک سنت مایکل و )این جزایر توسط کشتی قابل دسترسی هستند. بزرگترین جامعه شهري فاقد اتومبیل در شمال امریکا است
ار سنت الرنس، ، موزه سلطنتی انتاریو، باز)این قلعه در مرکز شهر تورنتو قرار دارد(ترین کلیساهاي تورنتو، کاسالوما  کلیساي سنت جیمز به عنوان قدیمی

  .تاالر مشاهیر هاکی، گالري هنر انتاریو، مرکز علوم انتاریو و باغ وحش تورنتو

وجود دارد نزدیک به نیمی از ) نیاگارا(ترین آبشار از نظر عرض است و یک دهکده رویایی نیز به همین نام در خارج از شهر آبشار نیاگارا قرار دارد که بزرگ
اي نسبتاً مسطح پوشیده از سنگ سخت که خلیج هودسون را در محاصره دارد و تا اعماق  دهد، منطقه سی تشکیل میمساحت کانادا را فالت الرن

هاي  انتهاي دور از دریاي این فالت سراشیب تندي دارد که در شرق در کنار زمینهاي پست اطراف رود الرنس و دریاچه. کند سرزمینهاي داخلی نفوذ می
منطقه . کند هاي سبزه زار مرکزي را متمایز می مرز با جلگه) شامل دریاچه وینیپگ(هاي عمده  اي از دریاچه غرب رشتهبه طرف . بزرگ مشخص است
هاي راکی مکنزي ساحلی و  این سلسله جبال غربی متشکل است از کوه. ها قرار دارد در غرب جلگه –کیلومتر پهنا  800با بیش از  –کوهستانی وسیعی 

 .ل بلندترین نقطه کاناداستسنت االیاس که شام
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

البته آب و هوا، در بخش جنوب غربی، جایی که شهر ونکوور و جزیره ونکوور از استان بریتیش کلمبیا در . آب و هواي آن سرد و در بیشتر نقاط قطبی است
در ساحل اقیانوس آرام میانگین دما در زمستان فقط . شود در این کشور دیده می آب و هواي تورنتو سرد و جنگلهاي تایگا. آن قرار دارند، معتدل است

تقریباً . در باقی کشور میزان کل بارندگی متوسط یا کم است. در بیشتر مناطق بریتیش کلمبیا ریزش باران سنگین است. کمی باالتر از دماي انجماد است
 .دبار ها می در تمامی کانادا برف سنگینی در زمستان

 

 اطالعات مخابراتی

 001: کد تلفن

  .ca دامنه اینترنتی
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  Georgian گرجستان: کشور

 
 تفلیس: پایتخت

 کیلومترمربع 69700: وسعت

 گرجی: زبان رسمی

 الري: واحد پول

 کوتائیسی، باتومی، روستاوي، سوخومی: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

ماوراي (گرجستان در میانه و غرب قفقاز جنوبی . قرار دارد که مرز میان اروپا و آسیا است) قفقاز جنوبی(در منطقه اوراسیا گرجستان کشوري است که 
و در  واقع شده است و از شمال با فدراسیون روسیه، از شرق با جمهوري آذربایجان، از جنوب با ارمنستان، و از جنوب غربی با ترکیه هم مرز است) قفقاز
 .هم با دریاي سیاه همسایه استغرب 

  :جغرافیا

 5069شود و دو سوم آن کوهستانی است؛ بلندترین قله این کشور با بلندي  این جمهوري با نواحی ناهموار مشخص می. طبیعت گرجستان گوناگون است
. در گرجستان شرقی خشک یا معتدل مرطوب است گرجستان غربی داراي اقلیم مرطوب جنب مداري است، در حالی که. متر بر فراز کوه شخارا قرار دارد

هاي گرجستان در تولید برق و آبیاري  از آب رودخانه. منابع طبیعی جمهوري شامل زغال سنگ، نفت، منگنز، فلزات غیرآهنی و معادن غیرفلزي است
 .شود هاي کشاورزي نیز استفاده می زمین

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :دین و زبان

از لحاظ زبانی از زبان تورکی تاثیر بیشتري پذیرفته (   درصد آنان از نژاد گرجی هستند که به زبان گرجی 84ردم گرجستان مسیحی هستند و بیشتر م
ریکه بطو. سایر نژادهاي ساکن در گرجستان، ترکی آذربایجانی، روسی، آبخازي و اوستیایی هستند. گویند، این زبان خط ویژه خود را دارد سخن می) است
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  .را اکثریت ترك زبانان تشکیل می دهند  قسمت شرقی و جنوبی

  :اقتصاد

عمده صادرات . گرجستان بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزي داراست و بعد از آن بترتیب بخش ساخت و تولید و حمل نقل را دارد
جمهوري آذربایجان می ) شریک تجاري(از لحاظ اقتصادي نزدیکترین کشور . ل می باشدگرجستان فلزات و مواد خام معدنی، انگور و متعلقات آن و آجی

  .باشد

  :جاذبه هاي گردشگري

این شهر به دلیل مسیر زیبا، کوهستان هاي مرتفع براي کوهنوردي، دریاچه ها و رودخانه هاي زیبا، کلیساي سامبا و موزه  :شهر کوچک و زیباي قازبگی
  ."الکساندر قازبگی  "نویسنده معروف گرجی 

یعنی  گرجستان  کیلومتري شمال شهر تفلیس واقع است جایی که دو رودخانه مهم ، پرآب و همیشه جاري 20این شهر در :شهرقدیمی و تاریخی متسختا
ی تسخولی، بقایاي صومعه جواري، کلیساي جامع سوت: آثار تاریخی شهر متسخا به قرار زیر اند. رود خانه کورا و آراگوي به یکدیگر می رسند

  .پل پامپی، صومعه سامتاورو، دژ بریس تسیخه، انستیتو ي باستانشناسی و باغ میخاییل ماموالشویلی "دژآرمازتسیخه، بقایاي 

. اشداز جمله این آثار، کلیساي تفلیس می ب. با وجود کوچک بودن، داراي جاذبه هاي طبیعی ، تاریخی و فرهنگی می باشد :شهر تفلیس، عروس قفقاز
کلیساي  9این کلیسا شامل . کلیساي جامع سامبا روي تپه اي به نام الیا در کرانه چپ رود کورا در منطقه تاریخی آوالباري در قلب تفلیس واقع شده است

  .کلیساي کوچکتر دیگر هم در طبقات پایینتر ابن بناي عظیم واقع شده اند 5کوچکتر می باشد و عالوه بر این 

کلیساي سیونی، دریاچه تفلیس، دریاچه لیسی، دریاچه الکپشت، پارك کوه مقدس، محله حمامهاي قدیمی، نارین : گرجستان عبارتند از سایر آثار کشور
 قلعه، خیابان روستاولی و شهر بندري و زیباي باتومی

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

اي اقلیم مرطوب جنب مداري است، در حالی که در گرجستان شرقی خشک یا گرجستان غربی دار. باشد گرجستان کشوري کوهستانی و پرباران می
 .معتدل مرطوب است

 

 اطالعات مخابراتی

 00995: کد تلفن

  .ge دامنه اینترنتی
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  Republic of Poland لهستان: کشور

 
 ورشو: پایتخت

 کیلومترمربع 312685: وسعت

 لهستانی: زبان رسمی

 زلوتی: واحد پول

 کراکف، وروتسواو، گدانسک، پوزنان، ووج: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

جمهوري لهستان کشوري است در مرکز اروپا، شرق آلمان، شمال چک و اسلوواکی، جنوب منطقه کالینینگراد . لهستان کشوري در اروپاي خاوري است
 .، جنوب غرب لیتوانی و غرب بالروس و اوکراین)روسیه(

  :افیاجغر

هم نیز در غرب لهستان جریان دارند، از جمله رودهاي مهم ) Neisse(و نیسه ) Oder(اند، رودهاي اودر  هاي کارپات دربر گرفته جنوب لهستان را کوه
باشد که در  وه ریسی میبلندترین نقطه لهستان، ک. کنند و باگ اشاره کرد که نقش مهمی در تجارت لهستان ایفا می   توان به، ویستوال، وارتا لهستان می

 .جنوب لهستان و هم مرز با اسلوواکی در میان کوهستان کارپات قرار دارد
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 .باشد نیز پروتستان می ٪ 1ارتدکس و  ٪ 1ها، کاتولیک،  لهستانی ٪ 90دین 

  :اقتصاد

 .دهند هاي کشاورزي تشکیل می ت حمل و نقل، خواروبار، حیوانات زنده و فرآوردهآالت و تجهیزا مهمترین صادرات لهستان را، ماشین
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  :جاذبه هاي گردشگري

  :دیگر جاذبه هاي لهستان عبارتند از. لهستان داراي طبیعتی زیبا با دریاچه ها، جنگل ها و رودخانه هاي فراوان است

این معدن که از قرن . ترین معادن نمک در حال کار جهان است شته که یکی از قدیمیقرار دا» کراکوف«این معدن در نزدیکی شهر  :معدن نمک ویلیچکا
ها مجسمه و یک صومعه که در  کیلومتر طول داشته و به لطف ده 300به صورت مداوم در حال تولید نمک بوده بیش از  2007سیزدهم میالدي تا سال 

توانند مناطق مختلفی  گردشگران می. رود هاي گردشگري کشور لهستان به شمار می جاذبهترین  هاي کوهستانی آن ایجاد شده یکی از مهم بدنه صخره
  .هایی از تاریخ معدن نمک را در این مکان تماشا کنند اي زیرزمینی و نمایشگاه همچون اتاقی بزرگ با دیوارهاي نمکی، دریاچه

» هاي شهري خانه«و » کلیساها«، »سالن شهر«از بناهاي سبک گوتیک آن شامل  نماي قرون وسطایی این شهر درکنار تعداد بیشماري :شهر باستانی تورن
اي و  بقایاي این شهر قلعه. باشد سیاح معروف قرون وسطی نیز می» نیوکالس کوپرنیک«زادگاه » تورن«شهر . همچنان زیبایی خود را حفظ کرده اند

  .تهاي گردشگري این شهر اس هاي دیدبانی آن از جاذبه مخصوصا برج

بنا شد در زمان خود یکی از  1406این قلعه که در سال . رود هاي جهان از نظر فضا و محیط به شمار می این قلعه یکی از بزرگترین قلعه :قلعه مالبورك
ث جهانی به ثبت رسیدند توانند از موزه آن که در فهرست میرا بازدید کنندگان عالوه بر بازدید قلعه می. هاي خشتی عصر گوتیک بوده است بزرگترین قلعه

  .دیدن کنند

این قلعه همچنین از . ، آخرین مقر سلطنتی شاهان لهستان، در قرن یازدهم میالدي ساخته شد»قلعه عصر گوتیک«:قلعه واول و کلیساي جامع کراکوف
هاي  در قرن شانزدهم میالدي گروه. شده است اند تشکیل ها و عصرهاي گوناگون ساخته و در محوطه مرکزي قلعه قرار گرفته بناهاي مختلفی که در دوره

سازان و طراحان آلمانی براي تزیین و بازسازي این قلعه و تبدیل آن به  مختلفی از بهترین هنرمندان داخلی و خارجی همچون معماران ایتالیایی، مجسمه
هاي مجلل در اروپاي  ور این هنرمندان به الگویی از سکونتگاهاي کوتاه پس از حض این قلعه در فاصله. هاي زیباي عصر رنسانس دعوت شدند یکی از کاخ

بوده » تاالر واول«که همچنین معروف به کلیساي سنت استانیسالو و واکالف است، از جمله کلیساهاي » کلیساي جامع واول«. مرکزي و شرقی تبدیل شد
  .رفته است گذاري همیشگی شاهان لهستانی به شمار می که همچنین محل تاج

این کانال که در . کند کیلومتر است که صدها دریاچه در شمال شرقی لهستان را به یکدیگر متصل می 80، کانالی به طول »کانال البالگ« :انال البالگک
تن از  50ی جای هاي کوچک با قدرت جابه کشتی. رود هاي عصر فناوري جهان به شمار می ترین معماري قرن نوزدهم ساخته شده هنوز هم یکی از برجسته

از نکات ویژه و برجسته این کانال استفاده از باالبرها و نوعی سیستم هوشمند در شیبدارکردن سطوح است که منجر به اختالف . کنند این کانال عبور می
  .گیرد ی مورد استفاده قرار میاین کانال در حال حاضر اغلب به عنوان مکانی سرگرم کننده وبراي اهداف توریست. شود ها می سطح در آب براي عبور کشتی

هاي منحصر به فرد  این شهر تاریخی همراه با طراحی. این شهر یکی از شهرهاي زیباي عصر رنسانس است که در جنوب شرقی لهستان قرار دارد :ژاموشک
این شهر طبق یک نظریه ایتالیایی با . هاي زیبا از مناطقی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است دوره رنسانس خود و معماري

این شهر را . هاي داالن دار، در میادین اطراف آن ساخته شده اند هاي شهري مخصوصی همچون گالري تاسیس شده اما سنت» آل شهر ایده«موضوع 
  .اي واضح و روشن از بدعت در طراحی شهري دانست توان همچنین نمونه می

این میدان . مرکز این شهر را تسخیر کرده است» رینک گلونی«به نام » کراکوف«مهمترین میدان بازار شهر تاریخی  :انیمیدان بازار کراکوف و شهر باست
اطراف . رود در قرن سیزدهم میالدي بنا شده است هزار متر مربع مساحت دارد یکی از بزرگترین میادین قرون وسطی در اروپا به شمار می 40که در حدود 
نام دارد که » سوکینیس«ها و کلیساهاي مختلفی دربرگرفته اما مهمترین جاذبه گردشگري این شهر تاالر پارچه با  هایی تاریخی، کاخ خانهاین میدان را 

 .رود المللی اروپا در قرون وسطی به شمار می یکی از مراکز اصلی تجارت بین
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 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .کوتاه گرم و زمستانهاي طوالنی تر سرد، تنوع دمایی دارد آب و هواي لهستان، با تابستانهاي
 

 اطالعات مخابراتی

 0048: کد تلفن

 .pl دامنه اینترنتی
   

  Lebanese Republic لبنان: کشور

 
 بیروت: پایتخت

 کیلومترمربع 10452: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 لیر لبنان: واحد پول

 نبطیه، زحله، بعلبک، جونیهطرابلس، صیدا، صور، : شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

لبنان از شمال و شرق با کشور سوریه، از جنوب با . لبنان کشوري کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه و در کنار ساحل شرقی دریاي مدیترانه
 .است کشور اسرائیل و از غرب با دریاي مدیترانه همسایه

  :جغرافیا

هاي مهم لبنان  رودخانه. کیلومتر درازا دارد 255هاي لبنان  کرانه. سرزمینی بلند و کوهستانی است که در کرانه شرقی دریاي مدیترانه قرار داردلبنان 
هاي لبنان شرقی و  کوه رشته: اند از هاي لبنان عبارت کوه رشته). ألکلب(البقاع، و کلب  در دره سهل) أللیطانی(و لیطانی ) ألعاصی(عاصی : اند از عبارت
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بسیاري از مناطق آن کوهستانی است به جز مناطق ساحلی کم . است البقاع قرار گرفته هاي لبنان غربی که میان این دو رشته کوه، دره سهل کوه رشته
 .دهد عرض و دره بقا که بخش مهمی از صنعت کشاورزي لبنان را تشکیل می

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :اهبادیان و مذ

کاتولیک مارونی ، ارتدکس یونانی ، ارتدکس ارمنی ، ( نیز مسیحی %  40و ) شیعه ، سنی ، دروزي ، اسماعیلی و علوي ( لبنانی ها ، مسلمان %  60دین 
  .هستند) کاتولیک سوري ، کلدانی ، آشوري و پروتستان

  :اقتصاد

از مهمترین صادرات لبنان می توان به جواهر آالت، مواد شیمیایی غیرآلی، . ی آیندکشاورزي و صنعت توریسم مهمترین منابع در آمد لبنان به حساب م
  .لبنان از اعضاي کشورهاي اتحادیه ي عرب است . مرکبات، تنباکو و منسوجات اشاره کرد

  :جاذبه هاي گردشگري

  .، دره بقاءOTTOMANTمز، ساعت ، محله مار الیاس، خیابان قرBaalbeckقلعه ي سیدن، محل باستانی فنیقی ها، مکان تاریخی 

 Sursock، قصر هنري فرون، موزه )در بیروت(موزه ملی لبنان : موزه ها
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 تا 16در طول سال دماي هوا بین . دارد) معتدل و مرطوب(تابستان طوالنی و گرم وخشک، زمستانی خنک و بارانی . داراي آب و هواي مدیترانه اي است
واقع شده داراي آب و هوایی  و رشته کوههاي ضد لبنان  قسمت هاي شرقی و شمالی لبنان که در میان رشته کوههاي لبنان . درجه سانتی گراد است 38

 .کوهستانی و سرد می باشد
 

 اطالعات مخابراتی

 00961: کد تلفن

  .lb دامنه اینترنتی
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  Grand Duchy of Luxembourg لوکزامبورگ: کشور

 
 لوکزامبورگ: پایتخت

 کیلومترمربع 2586: وسعت

 لوکزامبورگی، فرانسوي و آلمانی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 اش سورآلزت، دودالنژ، شیفالنژ، بتمبورگ: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

. نشینی در جهان است نسه و آلمان همسایه است و تنها بازمانده نظام حکومتی دوكاین کشور با بلژیک، فرا. لوکزامبورگ کشوري است در شمال اروپا
 .را دارد 175کشور جهان رتبه  194این کشور از نظر وسعت در بین . لوکزامبورگ یکی از کوچکترین کشورهاي قاره اروپا است

  :جغرافیا

مناطق پست این کشور در . د در جنوب کشور قرار دارد و اوسلینگ در شمال کشورگوت الن. اوسلینگ و گوت الند: شود لوکزامبورگ به دو بخش تقسیم می
 .ترین شهر در لوگزامبرگ وایس واپاخ است سردترین و مرتفع. الند و مناطق مرتفع آن در اوسلینگ واقع است گوت

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

مسلمان،  9000در این کشور حدود . این میان مسیحیان پروتستان و لوتري در این کشور نیز وجود دارند در. غالب ساکنان این کشور کاتولیکی هستند
 .نفر یهودي زندگی می کنند 1000ارتدکس و  5000

  :اقتصاد

محصوالت وارداتی این کشور . مواد شیمیایی، الوار و شیشه می باشد  هاي آن، آالت و تجهیزات، فوالد و فرآورده محصوالت صادراتی این کشور شامل ماشین
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  .نیز شامل مواد معدنی، آهن، مواد غذایی و کاالهاي لوکس است

  :جاذبه هاي گردشگري

 ، کازینو لوکزامبورگ، موزه موسیقی، خانه ویکتور هوگو، موزه آبی"تاریخ طبیعی"غار مارتین سنت، کاخ آمیلیا بزرگ، موزه 
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

فروردین سال  11آذر تا  10(از ماه دسامبر تا مارس . بیشترین میزان بارش در سال، در اوائل زمستان اتفاق می افتد. این کشور معتدل است آب و هواي 
 .هر چند گاه یکبار برف می بارد) بعد

 

 اطالعات مخابراتی

 00352: کد تلفن

 .lu دامنه اینترنتی
   

 

  Arab Republic of Egypt مصر: کشور

 
 قاهره: پایتخت

 کیلومترمربع 1002450: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 پوند مصر: واحد پول

 اسکندریه، اسوان، جیزه، فیوم، پورت سعید: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی
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 :موقعیت

مصر در جنوب دریاي . مرو این کشور استشبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا قرار گرفته بخشی از قل. مصر کشوري است در شمال خاوري قاره آفریقا
مصر از سوي شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه در . مدیترانه و غرب دریاي سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی و از جنوب با سودان همسایه است

 .فلسطین مرز زمینی دارد

  :جغرافیا

. کنند میلیون نفري آن در کنار رود نیل زندگی می 75است و بیشینه جمعیت حدود  ترین کشورهاي آفریقایی و خاورمیانه مصر یکی از پرجمعیت 
حدود نیمی از . دهد هزار کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این سرزمین عمدتا بیابانی را تشکیل می 40اي است که  هاي رود نیل منطقه کرانه

  ..کنند بزرگ قاهره و اسکندریه و حومه آنها زندگی می جمعیت مصر شهرنشین هستند که بیشتر آنان در دو شهر

 .صحراي غربی. 3. شبه جزیره سینا و زمینهاي نیل. 2. صحراي شرقی یا عربی. 1: شود سرزمین مصر به سه قسمت تقسیم می
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

 .صر مسلمان هستندمصر در قلمرو سرزمین هاي اسالمی واقع گشته است و مردم م

 :اقتصاد

به این خاطر در محل پیوستن آن به دریا، دلتاي نیل بوجود . ریزد می گذرد و سپس به دریاي مدیترانه آخرین کشوري است که رود نیل از آن می مصر
 .باشد نها نقاط آباد مصر سواحل نیل میبسیار دارد به طوري که ت در اطراف این رود نیز کشاورزي رونق. سرزمین اصلی کشاورزي این کشور است آمده که

 :جاذبه هاي گردشگري

، قلعه قایتباي اسکندریه، رود نیل، قلعه صالح الدین، مسجد جامع محمد على پاشا، موزه )جمهوري مصر دفتر کار اصلی رئیس(اهرام سه گانه، کاخ عابدین 
 .پولیس

 

 و هوا 

 :وضیعت آب و هوایی

آب و هواي مصر در . عالوه بر گرد و غبار، ذرات معلق شن نیز هواي بیابانی مصر را همراهی می کنند. صل ها غبار آلود استهواي مصر تقریباً در تمام ف
 .نقاط مختلف متفاوت است در تابستان در صحراها هوا گرم و در سایر نواحی خشک و مرطوب است 

 

 اطالعات مخابراتی

 0020: کد تلفن

 .eg دامنه اینترنتی
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  United Mexican States مکزیک: کشور

 
 مکزیکوسیتی: پایتخت

 کیلومترمربع 1972550: وسعت

 اسپانیایی: زبان رسمی

 پسو: واحد پول

 مکزیکوسیتی، کولیما: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

مرز  ایاالت متحده آمریکا و از جنوب شرقی با گواتماال و بلیز هماین کشور از شمال با . ایاالت متحد مکزیک یا مکزیک، کشوري است در آمریکاي شمالی
 .اند همچنین اقیانوس آرام، در غرب و جنوب، خلیج مکزیک در شرق و دریاي کارائیب در جنوب شرق آن را دربرگرفته. است

  :جغرافیا

از آنجا که ارتفاع این کشور از . است واقع شده» یوکاتان«یره باشد، در شبه جز مکزیک کشوري کوهستانی و مرتفع است و تنها قسمتی از آن که مسطح می
مهمترین ارتفاعات آن عبارتند از کوههاي مادره غربی، مادره . لذادرجه حرارت نسبت به عرض جغرافیایی و ارتفاع زمین، متغیر است. متر بیشتر است 500

بلندترین . شوند بیابانها نیز قسمتهایی از مکزیک را شامل می. اند ها واقع شده کناره هاي آن عمدتاً در جلگه. شرقی، مادره جنوبی و همچنین فالت مکزیک 
 .نی طویلترین رود آن است) کیلومتر 3، 034(رود ریوگرانده . باشد متر ارتفاع می 5، 700با ) اوریسابا (نقطه آن قله سیتالل تپتل 

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .درصد پروتستان هستند3/6م مکزیک مسیحی کاتولیک و مرد 76٫5٪

  :اقتصاد
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محصوالت وارداتی آن نیز . اي، نفت و محصوالت نفتی، نقره، میوه، سبزیجات، قهوه و پنبه است  محصوالت صادراتی مکزیک شامل محصوالت کارخانه
  .زات الکترونیک، قطعات ماشین براي مونتاژ، هواپیما و تجهیزات آن استآالت کشاورزي، تجهی  آالت فلزکاري، فلزات تراشکاري شده، ماشین  شامل ماشین

  :جاذبه هاي گردشگري

هاي شفاف می باشد  این مکان داراي آب و هواي معتدل با آب. ترین مکان توریستی مکزیک محسوب می شود این مکان زیباترین و مهم :کنکان در مکزیک
 Isla  .هاست ها و سرگرمی هاي تفریحی کشور از نظر تنوع رستورانها، مغازه کنکان یکی از بهترین مکان .که با غروب درخشان آفتاب پوشیده شده است

Mujeres نزدیک ترین جزیره به کنکان، به خاطر غواصی زیر آب و ماهیگیري در روستا شهرت دارد.  

در . هاي شاد ماریاچی در هوا به جلو عقب می چرخانند  یتم آهنگهاي رنگارنگ خود را همراه با ر رقصی سنتی است و در آن زنان جامه :رقص ماریاچی
  .این رقص دو نفره مردها دست خود را پشت کمر خود حلقه می کنند و زنان با حفظ فاصله اي محترمانه، در برابرشان دامن افشانی می کنند

بعد از . پوست خود به یادگار نگه داشته اند  ها آن را از اجداد سرخ کزیکیدر این روز در واقع باور و سنتی است که م: روز درگذشتگان یا دیا دلوس مورتوس
گرامیداشت  ورود اسپانیایی در قرن شانزدهم به مکزیک، این سنت با باورهاي مسیحی آمیخته شد و اکنون در روزهاي اول و دوم نوامبر و همزمان با روز

ها بر مزار عزیزان از دست رفته خود گرد می آیند و برایشان شمع روشن کرده و گل  کزیکیدر روز درگذشتگان، م. شود  قدیسان کاتولیک برگزار می
  .نثارشان می کنند

در این جشن گروه نمایندگان فرهنگی و هنري شهر جوچیتان مکزیک وارد محل برگزاري جشن گوئال کوئتزا در شهر سان آنتونیو واقع  :جشن گوئال گوئتزا
هاي محلی و سنتی خود را به نمایش می  در این جشن نمایندگان شهرها و ایالتهاي مختلف مکزیک گردهم می آیند و رقص .در ایالت آواخکا میشوند 

  .گذارند

در این جشن پدر و مادر . این جشنی است که مردم مکزیک به مناسبت رسیدن دخترانشان به سن پانزده سالگی برگزار می کنند :جشن کوئین سیانه را
بعد از بازگشت از کلیسا، از همه مهمانها با . تان و آشنایانشان را براي شرکت در مراسم دعا در کلیسا و سپس جشنی شاد دعوت می کننددختر همه دوس

 .ساز و آواز و غذاهاي خوشمزه محلی پذیرایی می شود
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

شمال این کشور خشک و غیر قابل کشت بوده، در . واحی گرم و مرطوب و یا خشک استآب و هواي آن در نواحی مرتفع معتدل کوهستانی و در سایر ن
 .حالی که جنوب، مرطوب و گرم است

 

 اطالعات مخابراتی

 0052: کد تلفن

  .mx دامنه اینترنتی
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  Kingdom of Morocco مراکش: کشور

 
 رباط: پایتخت

 کیلومترمربع 446550: وسعت

 بربريعربی، : زبان رسمی

 درهم مراکش: واحد پول

 کازابالنکا، فاس، طنجه، صویره، مکناس: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

کشور . رسد الطارق و دریاي مدیترانه می مراکش ساحلی طوالنی با اقیانوس اطلس دارد که از شمال به جبل   .مراکش کشوري است در شمال غربی آفریقا
 .خاور با کشور الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی و از شمال با دریاي مدیترانه همسایه است مراکش از سوي

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .کنند در مراکش تعداد اندکی مسیحی و یهودي زندگی می. دین رسمی کشور اسالم است

  :اقتصاد

، سرب، مس و روي و منسوجات و واردات آن عبارتند )میوه و سبزیجات(فسفات، اسید فسفریک، محصوالت دریایی، کشاورزي : رتند ازصادرات مراکش عبا
زم خانگی و نفت خام، گاز، گندم، مواد شیمیایی، ماشین آالت، گوگرد، لوازم الکترنیکی، روغن نباتی، آهن و فوالد بصورت کابل، شمش و ورق، شکر، لوا: از
  .واد پالستیکم

  :جاذبه هاي گردشگري

البته در . اند از مساجد، آرامگاههاي سالطین و کاخها در سه شهر تاریخی فاس، مکناس و شهر مراکش واقع هستند آثار عمده تاریخی این کشور که عبارت
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  .شهرهاي کازابالنکا و رباط و شمال کشور مثل طنجه آثار تاریخی و سیاحتی بسیاري وجود دارد

قلعه (آرامگاه ملک محمد پنجم و ملک حسن دوم در رباط، معبد حسان که فقط ستونها و برج آن باقی مانده است، شاله : وفترین آثار عبارتند ازمعر
ار را دارد نمازگز 80000مسجد حسن دوم که گنجایش (، موزه باستانشناسی، موزه ودایه، دارالبیضا )بخش قدیمی شهر رباط(، مدینه )بازمانده از دوران رم

، ضریح موالي اسماعیل در مکناس، باب المنصور، موزه دارالجامع، )دو سوم این مسجد بر روي آب قرار دارد. است و بر کرانه اقیانوس اطلس ساخته شده
سلسله سعدیون، آرامگاه ابن  هاي شاهان و شاهزادگان است، مقبره مسجد بوعینیه در فاس، جامع قرویین، موزه باتا، الحمرا که دیوارهاي آن باقی مانده

، موزه .)گردند شوند و بسوي اقیانوس سرازیر می اي وجود دارد که به یکدیگر وصل می در این غار تعداد زیادي غار صخره(بطوطه در طنجه، غار هرکول 
المللی فیلم  کش به دلیل برگزاري جشنواره بیناما امروزه شهر مرا. هنرهاي معاصر، موزه کازبا، شهر مراکش و موزه دار سی سعید نیز قابل توجه هستند

 .مراکش شهرت دارد
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

اي و در مناطق غربی و شمال غرب  تحت تأثیر آب و هواي مدیترانه این کشور در مناطق شمالی. کلی مراکش داراي آب و هوایی معتدل و بارانی است بطور
بوده و در رشته کوههاي اطلس بارش برف و باران بیشتر  اي در مناطق داخلی، مراکش داراي آب و هواي قاره. است هواي اقیانوس اطلس متأثر ازآب و

 . داراي آب و هواي گرم و بیابانی است مناطق جنوبی. شود می
 

 اطالعات مخابراتی

 00212: کد تلفن

  .ma دامنه اینترنتی
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  Republic of Hungary مجارستان: کشور

 
 بوداپست: پایتخت

 کیلومترمربع 93030: وسعت

 مجاري: زبان رسمی

 فورینت: واحد پول

 دبرسن، میشکولتس، سگد، پچ، گیور: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

شرقی آن اوکراین، در جنوب آن  مالدر شمال این کشور، جمهوري اسلواکی، در شرق آن رومانی، در ش. مجارستان کشوري است در اروپاي مرکزي
در غرب مجارستان نیز کشور . قرار گرفته اند) کیلومتر 82کیلومتر، اسلوونی  329کیلومتر، کرواسی 151صربستان (جمهوري هاي پیشین یوگوسالوي 

 .است کیلومتري جاي گرفته  366اتریش با مرز 
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .پروتستان میاشند ٪25مسیحی کاتولیک و  مردم 70٪

  :اقتصاد

نیمی از صادرات مجارستان را ماشین آالت کشاورزي، ابزار مهندسی . معادن بوکسیت بسیار غنی در این کشور، شناسایی شده و به بهربرداري رسیده است
  .دهند و غالت و ماشینهاي صنعتی تشکیل می

  :جاذبه هاي گردشگري

  جزء میراث فرهنگی جهان بوده و توسط سازمان یونسکو محافظت می گردند شهر بوداپستقسمت هاي زیادي از 
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که یکی از بزرگترین شهرهاي کشور مجارستان می باشد پایتخت فرهنگی اروپا بوده و همچنین این شهر هر ساله پذیراي دانشجویان زیادي از  شهر پچ
  .سرتاسر جهان می باشد

به شهر بوداپست    در هنگام شب جلوه خاصی  منظره این کاخ به خصوص. ر فراز تپه بودا در قرن سیزدهم میالدي بنا گشتاین کاخ ب :کاخ رویال بوداپست
  .همچنین در این کاخ یک موزه و یک کتابخانه بزرگ قرار دارد. بخشیده است

این تپه را به نام یک اسقف که . بودا و پِشت تشکیل شده را داشتبر فراز این تپه می توان دید کامل و زیبایی از شهر بوداپست که از دو قسمت  :تپه گلرت
  .در حفظ دین مسیحیت در کشور مجارستان ایستادگی کرد و به قول تاریخ در این راه کشته شد نام گذاري کرده اند

Chain bridge: و از زیباترین پل هاي موجود در قاره اروپا با  این پل یکی از زیباترین پل ها بر روي رود دانوب و اولین پل سنگی بر روي این رود است
  .این پل را سمبل شهر بوداپست می نامند.چهار شیر زیباي سنگی می باشد

همواره یکی از جاذبه ها و . این ساختمان در کنار رود دانوب یکی از زیبا ترین بناهاي اروپا و به قولی زیباترین پارلمان در دنیا می باشد :ساختمان پارلمان
  .بناي این ساختمان سنگی و طرحی نئوگوتیک دارد.مراکز دیدنی بوداپست براي توریستها و جهان گردان ساختمان پارلمان بوداپست می باشد

ین در کنار ا. این میدان با مجسمه هایی بسیار زیبا از سرداران دلیر کشور مجارستان مکانی بسیار باشکوه در شهر بوداپست می باشد :میدان قهرمانان
  .میدان موزه هنرهاي زیباي بوداپست و پارك شهر قرار دارند

این دریاچه یکی از دریاچه هاي بزرگ اروپا و دریاچه اي توریستی تفریحی است که در فصل تابستان توریستهاي زیادي را به خود جذب  :دریاچه باالتن
  .و با قطار با یک سفر دو ساعته قابل دسترسی استکیلومتر می باشد  120فاصله این دریاچه با بوداپست در حدود . می کند

 .این جزیره در میان رود دانوب قرار گرفته و داراي طبیعتی سبز و آرام می باشد و محل مناسبی جهت اوقات فراغت و ورزش می باشد :جزیره مارگیت
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .درجه حرارت دشتهاي مرکزي، افزایش شدیدي دارد کشور مجارستان زمستانهاي سردي داشته و تابستانها،
 

 اطالعات مخابراتی

 0036: کد تلفن

  .hu دامنه اینترنتی
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  Malaysia مالزي: کشور

 
 کواالالمپور: پایتخت

 کیلومترمربع 329847: وسعت

 ماالیی: زبان رسمی

 رینگیت: واحد پول

 ، ماالکا)رج تاونجو(ایپوه، پوتراجایا، پینانگ : شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

. این کشور واقع است) پایتخت اداري(هاي این کشور در شهر جدید پوتراجایا  خانه هاي دولتی و وزارت سازمان. مالزي کشوري در جنوب شرقی آسیا است
  .این کشور با کشورهاي تایلند، اندونزي، سنگاپور، برونئی و فیلیپین همسایه است·

  :غرافیاج

دو بخش متمایز مالزي از طریق دریاي چین . جدا تشکیل شده است مالزي در جنوب شرقی آسیا واقع شده و از لحاظ جغرافیائی از دو قسمت کامالً کشور
ساحلی هستند که  بسیار مشابهی از دشتهاي مرتفع اند، که هردو بخش غربی شبه جزیره مالزي و شرق مالزي، داراي منظره جدا شده جنوبی از یکدیگر

تنگه ماالکا که بین سوماترا و شبه . بورنئو قرار دارد ترین آن، کوه کینابالو بر روي جزیره جنگلی انبوه پوشیده شده که مرتفع ها و کوهستانهاي اغلب از تپه
 .شود دارد، به شکل بحث برانگیزي مهمترین مسیر کشتیرانی جهان محسوب می جزیره مالزي قرار

 

 ي فرهنگی و اجتماعیویژگیها

 :ادیان و مذاهب

بیشتر در شرق (چهار دین اصلی آن عبارتند از اسالم، بودائیسم، مسیحیت . باشد مالزي یک جامعه چنددینی است، و اسالم دین رسمی این کشور می
  .و هندوئیسم) مالزي
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  :اقتصاد

وم نیروي کار به کشاورزي اشتغال دارد و تعداد زیادي از مالزیایی ها به کشت نزدیک به یک س. الستیک، نفت و قلع نقاط اتکاي سنتی اقتصاد مالزي است
صنایع مهم شامل الستیک، قلع، الوار، نساجی، ماشین آالت و سیمان  صنایع تولیدي هم اکنون بزرگترین صادر کننده است ؛. معیشتی برنج می پردازند

  .ودصنعت در حال رشد توریسم خیلی فعاالنه تقویت می ش. است

  :جاذبه هاي گردشگري

هاي مختلفش، یکی از بزرگترین و مهمترین مکانهاي غواصی در دنیا شمرده  شبه جزیره مالزي به سبب داشتن سواحل بیشمار و گوناگون در بخش
  .رود هاي مالزي به شمار می ها از زیباترین جاذبه محدوده ساراواك به سبب داشتن آبهاي شفاف و گوناگونی ماهی. شود می

ترین  تامان نگارا یا جنگل ملی مالزي از قدیمی. کند طبیعت زیبا و استوایی مالزي مکانهاي متعددي را براي گردشگران عالقمند به طبیعت ارائه می
  .رود جنگلهاي جهان به شمار می

جزیره پرهنتیان، جزیره ردانگ، جزیره : تند ازباشند که از آن جمله عبار سواحل شرقی شبه جزیره مرکزي مالزي، داراي جزایر بسیار دیدنی و بکر می
  .اي است است و در زبان ماالیی به معنی جزیره عقاب سرخ قهوه همچنین میتوان به جزیره لنکاوي اشاره کرد که در شمال غربی مالزي واقع شده. تیومان

باشند که یکی از مکانهاي  ضر بلندترین برجهاي دوقلوي جهان میباشند در حال حا هاي دوقلوي پتروناس که متعلق به شرکت نفتی پتروناس مالزي می برج
  .اند توریستی شهر کواالالمپور را بوجود آورده

  .کنند ها از آن دیدن می بلندترین مجسمه ایستاده دنیاست که همه روزه تعداد زیادي از توریست) کواالالمپور(مجسمه ایستاده بودا در باتو کیو 

  .هاي روباز در دنیاست شهر کواالالمپور نیز بزرگترین باغ پرنده واقع در· ها پارك پرنده

هاي گردشگران  در فاصله کمی از کواالالمپور نیز یکی دیگر از جاذبه و مجموعه هتلها و رستورانها به همراه تنها کازینو موجود در مالزي· گنتینگ بلندیهاي
اي از گردشگران  هاي این شهر براي عده شاید یکی دیگر از جاذبه زرگ داخل شهر کواالالمپور نیزبازارهاي محلی و فروشگاههاي بسیار ب. باشد می در مالزي

 .باشد
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

دهاي مشخصه آب و هواي استوایی با. هاي انبوه است پوشیده از جنگل و هواي مالزي، به دلیل نزدیکی به خط استوا داراي آب و هواي استوایی بوده و آب
 گراد در سانتی  درجه 30تا  20دماي هوا از . وزد در شمال غرب می) فوریه از اکتبر تا(در جنوب غرب و ) در ماههاي آوریل و اکتبر(است که   ساالنه موسمی

 .شدبا آذر و در بخش شرقی از مهر تا اسفند می هاي شدید در بخش غربی از شهریور تا فصل باران. مناطق مختلف در نوسان است
 

 اطالعات مخابراتی

 0060: کد تلفن

 .my دامنه اینترنتی
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  Republic of Maldives مالدیو: کشور

 
 ماله: پایتخت

 کیلومترمربع 298: وسعت

 دیوهی: زبان رسمی

 روفیا: واحد پول

 ماله: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

 1192مالدیو شامل . کیلومتر است 600هاي هند،  هاي هندوستان قرار گرفته و کوتاهترین فاصله آن تا کرانه ربی کرانهمجمع الجزایر مالدیو در جنوب غ
کیلومتر مربع  298جزیره از آنها مسکونی هستند، روي هم رفته  202ارتفاع و شمار زیادي آبسنگ است که تنها  جزیره مرجانی کوچک، مسطح و کم

کیلومتر مربع  115300کیلومتر پهنا،  130کیلومتر درازا و  850اما قلمرو دریایی مالدیو با . دهند قلمرو مالدیو را پوشش می ٪3/0پهناوري دارند و تنها 
 .اي ندارد مالدیو تپه ماهور و رودخانه. کند متر تجاوز نمی 3ها از سطح دریا از بیش از  بلنداي هر یک از این جزیره. مساحت دارد

 

 نگی و اجتماعیویژگیهاي فره

 :ادیان و مذاهب

پیشینه اسالم در مالدیو به سده دوازدهم میالدي . مردم بومی مالدیو مسلمان سنی هستند و اسالم دین رسمی این کشور است) صد در صد(بیشبنه مطلق 
 .اند یین بودا بوده تر، ساکنان مالدیو پیرو آ پیش. اند گردد، هنگامی که دریانوردان مسلمان به این سرزمین آمده باز می

  :اقتصاد

در این . آید جات به عمل می زمینی شیرین و میوه در مالدیو، نارگیل، ذرت، ارزن، سیب. اقتصاد مالدیو بر پایه کشاورزي، ماهیگیري و گردشگري استوار است
  .شود دستی و نارگیل صادر می ت، صنایعاز مالدیو، ماهی، گوش. مندند دستی عالقه سازي رونق دارد و مردم آن به صنایع کشور صنعت کشتی
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  :جاذبه هاي گردشگري

میالدي باز می  1656سال ساخت آن به . شده است مسجد السلطان بزرگترین مسجد کشور مالدیو است که در پایتخت آن بنا نهاده: مسجد جامع ماله
گلدسته هاي طالیی و زیباي این . بخوانند وانند در آن همزمان نمازنفر می ت 5000اسالمی بزرگ نیز می باشد و نزدیک  این مسجد شامل یک مرکز. گردد

  .این مسجد دفن شده اند بسیاري از قهرمانان و افراد معروف و شخصیت هاي تاثیرگذار مالدیو در. است مسجد بر زیبایی هاي شهر ماله افزوده

قیمتی و عتیقه است که در آن تاریخ و فرهنگ این کشور  شمند از اشیايموزه مجموعه اي ارز. این موزه در پارك سلطان واقع شده است: موزه ي ملی
از اشیاي مهمی که در . میهنی می باشد این موزه حفظ و نگهداري از فرهنگ ملی و بومی و همچنین برانگیختن حس ملی و هدف گشایش. نمایان است

 .اشاره کرد لباس هاي تاریخی و ارزشمند و سنگ هاي قیمتی جواهر آالت گران بهاي سلطنتی، این موزه نگه داري می شود می توان به

مدتی به عنوان مقر حکومتی مالدیو . پایان یافته است ساخته شده است و ساخت آن قبل از شروع جنگ جهانی اول 1906این مکان در سال : مولی آگه
این . هم به همین عنوان بود 1986تا سال  است جمهوري تبدیل شد وپس از اعالم جمهوري در این کشور این مکان به دفتر ری 1953در سال . بوده است

 .قدیمی محلی براي بازدید گردشگران است مکان زیبا با معماري شگفت انگیز و

 .بردن از طبیعت زیباي زیر دریا است یکی از مهمترین جاذبه هاي گردشگري کشور مالدیو غواصی در آب هاي شفاف و لذت: غواصی در سواحل دریا
 .غواصی در عمق کم و متوسط را براي گردشگران فراهم کردند بیشتر مکان هاي اقامتی در مالدیو امکان

 . جزیره ي زیباي مرجانی در کنار هم در جنوب مالدیو مقصد اصلی گردشگران است:  26مجموعه جزایر مرجانی
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

با این حال در بین ماه هاي آوریل تا اکتبر بارندگی هاي . درجه سانتی گراد است 30هوا در طول سال حدود آب و هواي مالدیو گرمسیري است و درجه 
 .زیادي در این کشور رخ می دهد که ناشی از باران هاي موسمی اقیانوس هند است

 

 اطالعات مخابراتی

 00960: کد تلفن

  .mv دامنه اینترنتی
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  Republic of Malta مالت: کشور

 
 والتا: پایتخت

 کیلومترمربع 316: وسعت

 مالتی و انگلیسی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 کورمی، موستا، زابار: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

نقش استراتژیک مهمی در طول  الجزایر کوچکی تشکیل شده که این کشور از مجمع. جمهوري مالت کشوري در جنوب اروپا در مرکز دریاي مدیترانه است
 .است گیري و فرهنگ و تمدن قدیمیتر آفریقا و خاورمیانه بوده است و مکان مبارزه و برهم کنش بین اروپاي در حال شکل تاریخ داشته

  :جغرافیا

تنها استثناء قابل توجه، . حاصلخیز استها  روید، اما خاك برخی از دره درخت است و در آن گیاه و سبزه کم می خاك جزایر مالت معموالً سنگالخی و کم
در این جنگلها درختهاي صنوبر و . اند اي پرآب و در میان شمار زیادي تخته سنگ قرار گرفته هاي جنوبی هستند که در دره جنگلهاي بوسکت در کرانه

 .روید پرتقال می
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

توان به  از تأثیرات فرهنگ اسپانیایی، می. هاي فنیقی و کارتاژي، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی و انگلیسی است سنتاي از  هاي مالت آمیزه فرهنگ و سنت
هایی از زبان اسپانیایی در گویش کنونی  همچنین واژه. وجود گیتار در موسیقی محلی مالت و ایوانهاي چوبی برگرفته از معماري سنتی اسپانیا اشاره کرد

 .هاي مردم جنوب ایتالیا دارد هاي عروسی و کریسمس، شباهت بسیاري به جشن هاي محلی مالت، به ویژه جشن جشن. خورد می ها به چشم آن
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  :دین و زبان

  .مردم مالت پیرو آئین کاتولیک رم هستند 98٪

هاي سامی است و با زبان عربی  یی و از شاخه زبانآسیا-هاي آفریقایی زبان مالتی از خانواده زبان. دو زبان مالتی و انگلیسی زبانهاي رسمی کشور هستند
  .خویشاوندي دارد

  :اقتصاد

سازي و لوازم الکترونیکی و جهانگردي  ، صنایع کشتی)هاي دامی پارچه، میوه و سبزي، فرآورده(المللی، تولیدات  اقتصاد این کشور وابسته به بازرگانی بین
معادن سنگ آهک بیشترین درصد منابع طبیعی این کشور را . فت، خودرو و کاالهاي مصرفی استواردات این کشور بیشتر شامل مواد غذایی، ن. است

مالت مشکل کمبود آب دارد و تولید کنندگان صنایع . کشور مالت منابع انرژي طبیعی ندارد، اما در برابر آن داراي نیروي تولید فعال است. شود شامل می
  .ایی کشور هستندنیاز غذ ٪20غذایی مالت، تنها پاسخگوي 

باشد که آنرا به تفریحگاه مردم سایر کشورها  هاي اخیر در کشور مالت فروش امالك در این جزایر می هاي خارجی در سال هاي جذب سرمایه یکی از راه
  .است تبدیل نموده

  :گردشگري

بسیاري از . اند هاي مجهزي در همه جزایر مالت ساخته شده انههاست و امروزه مهمانخ هاي گردشگري طبیعی به ویژه در سواحل و کرانه مالت داراي جاذبه
نسبت جهانگردان مالتی به جهانگردان خارجی که . روند، هرچند که مالت بیشتر واردکننده صنعت جهانگردي است مردم مالت به مسافرتهاي خارجی می

ت را داشته باشند به علت عدم وجود سفارت مالت در تهران، باید از طریق ایرانیانی که قصد سفر به مال. کنند، در حال کاهش است به این کشور سفر می
 .سفارت اتریش در تهران اقدام به اخد روادید بنمایند

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .اي است که داراي زمستانهایی معتدل و بارانی و تابستانهایی گرم و خشک می باشد آب و هواي مالت مدیترانه
 

 ت مخابراتیاطالعا

 00356: کد تلفن

  .mt دامنه اینترنتی
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  Mongolian مغولستان: کشور

  
 اوالن باتور: پایتخت

 کیلومترمربع 1564116: وسعت

 ترکی مغولی: زبان رسمی

 تاگریک: واحد پول

دارخان، چویبالسان، سوخه : شهرهاي مهم
 باتو

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

نیمکره شمالی و شرقی، در مرکز قاره آسیا و به دور از دریاي آزاد واقع گردیده و با کشورهاي روسیه در شمال و چین در جنوب و  کشور مغولستان در
  .شرق و غرب همجوار می باشد

  :تاریخچه

کردند و امپراتوران  شور چین حمله میمغولها بیش از هر کشوري با چین ارتباط داشتند و گاه به ک. باشد کشور مغولستان زادگاه و خاستگاه قوم مغول می
هاي مغول را  ترین رهبر تاریخی مغولها چنگیزخان بود که توانست قبیله بزرگ. چین براي جلوگیري از حمالت ایشان دست به ساخت دیوار چین زدند

فرزندان او تا سالها فتحهاي . یروزي هاي بسیار پدید آوردآنگاه به ایران و اروپا تاخت و پ. وي نخست چین را گشود. یکپارچه سازد و رقیبان را نابود گرداند
فتح ایران و آسیاي میانه توسط مغول هارا از هولناك ترین نبرد هاي تاریخ میدانند که شمار زیادي از مردم این مناطق در پی . گرفتند نیاي خود را پی می

اما امپراتوري هایی مانند ایلخانان ایران و امپراتوري مغولی هند در . گمنام ماند پس از چنگیز و فرزندانش سرزمین مغولستان. این هجوم از بین رفتند
  .شد در زمان نزدیک به ما این سرزمین زیر چیرگی شوروي گردانده می. بیرون از مرزهاي تاریخی مغولستان مدت ها به حیات خود ادامه داد

  :جغرافیا

ها  هاي شمالی و غربی آن را کوه قسمت. می باشد مغولستان نوزدهمین کشور بزرگ جهان پس از ایران .کشور بیابان گُبی قرار دارد در قسمت جنوبی این
 .ترین کشورهاي جهان است تراکم از کم این کشور یکی. اند پوشانیده
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 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

قرار گرفته است اما ایشان به سوارکاري و رزم دلبستگی بسیاري  و چینیمردم این کشور اگرچه تا حد زیادي تحت تاثیرات فرهنگ ترکی، روسی  فرهنگ
. مراسم ملی آنهاست که بازیهاي محلی در آن انجام می شود مراسم نادام. زنند هاي بومی خویش مرد و زن بدینگونه کارها دست می جشنواره دارند و در

سبک معماري مغولستان تا حد قابل مالحظه اي  .حبوب ترین ورزش ها بشمار می رودمغولی نیز در آن کشور انجام می شود که از م نوعی کشتی سنتی
زیادي با اقوام آسیاي میانه و اقوام  موسیقی بومی مغولستان نیز شباهت. گرایش به سبک تبتی در آن مشهود می باشد متاثر از معماري چینی است که

 .ترك دارد

 :ادیان و مذاهب

جمعیت این کشور را  ٪4. جمعیت آن کشور مسلمان سنی هستند ٪5.ان بودایی هستند و مذهب بودایی تبتی دارنداز مردم مغولست ٪90بیش از 
گرو هاي بسیار اندکی از قبایل بدوي آداب و عبادات شمنی را . مسیحیان تشکیل می دهند که اکثریت قریب به اتفاق آنان را پروتستان ها تشکیل میدهند

 .نیزم در مغولستان متروك است و تنها در حد برخی آداب سنتی ردي از آن بجاي مانده استهرچند شم. دنبال می کنند

  :اقتصاد

 .مغولستان داراي اقتصاد کشاورزي بوده، و صادرات آن شامل گندم، جو، سیب زمینی، اسب و گاو است
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

باتور، پایتخت این کشور، از نظر میانگین سالیانه دما سردترین  هاي بسیار سرد دارند و اوالن زمستان اکثر مناطق در این کشور تابستانهاي کوتاه و گرم و
 .مغولستان بطور کلی کشوري سرد، مرتفع و بادخیز است. شود پایتخت جهان محسوب می

 

 اطالعات مخابراتی

 00976: کد تلفن

  .mn دامنه اینترنتی
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  Kingdom of Norway نروژ: کشور

 
 اسلو: پایتخت

 کیلومترمربع 385252: وسعت

 نروژي: زبان رسمی

 کرون: واحد پول

 برگن، تروندهیم، استاوانگر، باروم: شهرهاي مهم

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

در (و دریاي نروژ ) در جنوب(ال جزیره اسکاندیناوي، غرب سوئد و در حاشیه دریاي شم پادشاهی نروژ کشوري است واقع در اروپاي شمالی، غرب شبه
  ).غرب

  :تاریخچه

  .شود که هنوز هم به قوت خود باقی است هاي پادشاهی اروپا محسوب می ترین حکومت نروژ از قدیمی

  .ترین اقوامی بودند که در نروژ سکنی داشتند ها مهم وایکینگ

  :جغرافیا

باشد و هرچه از شمال به طرف جنوب نروژ پیش برویم از  می شمال غیر قابل سکنیخاك نروژ به دلیل سرماي شدید و همجواري با قطب  ٪ 70 تقریبا
بلندترین نقطه نروژ، قله گالدهوپی گین است  .درصد خاك این کشور زمین قابل کشت است 94/2. شود به تراکم جمعیت افزوده می سرماي هوا کاسته و

 .متر ارتفاع دارد 2،469که 
 

 یویژگیهاي فرهنگی و اجتماع

 :مردم
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هستند و جمعیت آنها ) سامرها(اقلیت نژادي این کشور، ساموئید . ها هستند ها و از شاخه ژرمن بیشینه مردم نروژ از نژاد اسکاندیناویایی، از تبار وایکینگ
  .در نروژ در حدود شصت هزار نفر است

  :اقتصاد

. میالدي اقتصاد نروژ را به یکباره متحول کرد 60اواخر دهه  قع در دریاي شمال درکشف نفت و گاز از سواحل جنوبی نروژ وا. زندگی باالست در نروژ سطح
از . کند ولی در سازمان جهانی اوپک عضویت ندارد صادر می میلیون بشکه نفت خام 3دهد، به طوري که نروژ روزانه  نروژ را نفت تشکیل می صادرات عمده

هاي نفت دنیا را در اختیار  ترین چاه بهترین و مرغوب نروژ یکی از. هاي دامی اشاره کرد سایر فراوردهتوان به گوشت گاو، شیر و  می دیگر صادرات نروژ
نوع ماهی دارد که در هیچ جاي  3نروژ . اند تشکیل داده هاي اقتصاد این کشور را آبزیان دریایی نروژ را دریا احاطه کرده یکی از چرخه به علت اینکه..دارد

 .شود دنیا یافت نمی
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

در شمال اقیانوس منجمد شمالی با آب و هواي . دهد تشکیل می کشوري است کوهستانی به طوري که قسمت اعظم نروژ را ارتفاعاتی از سنگ سخت نروژ
 17درجه زیر صفر در دي ماه تا  4ن دما از میانگی. باشد شمالی و نسبتاً سرد در مناطق مرکزي و آب و هواي معتدل در مناطق جنوبی می سرد در مناطق

در بیشتر مناطق شمالی نروژ معموالً . متر است سانتی 196باالي صفر در خرداد، نوسان دارد و میزان بارش ساالنه در همین منطقه،  درجه سانتی گراد
 .به همراه دارد رف و باران راماه در سال بارش ب 9اکثر مناطق شمالی نروژ معموالً . روز است شش ماه شب است و شش ماه

 

 اطالعات مخابراتی

 0047: کد تلفن

  .no دامنه اینترنتی

  

  

  

  

  

  

  

 
   

www.ParsBook.org



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                    فهرست                                              جهان کشورهاي توریستی اطالعات  
 

145 
 

  Federal Democratic Republic of Nepal نپال: کشور

 
 کاتماندو: پایتخت

 کیلومترمربع 143181: وسعت

 نپالی: زبان رسمی

 روپیه: واحد پول

 پور، پوخارا، بیرگنجبیرات نگر، اللیت : شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت

در شمال این کشور رشته کوههاي هیمالیا واقع شده که . نپال کشوري است که در جنوب آسیا و شمال شرق هند، بین چین و هند واقع گشته است
که پرچم ان به شکل مستطیل نیست و از دو مثلث بر روي  نپال تنها کشور در جهان است. بلندترین قله ي آن یعنی اورست نیز در خاك نپال قرار دارد

 .هم تشکیل شده است

  :سیاست

که شاه شخص اول کشور باشد (با تبدیل آن به سلطنت مشروطه ) شاه وقت نپال(، بیرندرا 1990در . ، حکومت نپال یک سلطنت مطلقه بود1990تا سال 
هاي شاه اقدام به اعتصاب و تظاهرات  تعداد زیادي از مردم در کاتماندو، در اعتراض به سیاست ،2006در آوریل . موافقت کرد) وزیر رئیس دولت و نخست 

وزیر  دهد و از احزاب اپوزیسیون خواست تا نخست اعالم کرد که قدرت را به مردم می) شاه نپال(ها، جیانندرا  ، در نتیجه ناآرامی2006آوریل  21در . کردند
هم اکنون . حکومت خود را از پادشاهی به جمهوري تغییر خواهد داد 2009دولت شاهنشاهی نپال اعالم کرد در سال  2007در ژوئن سال . پیشنهاد کنند

 .کند پادشاه از حکومت خلع شده و رئیس موقت نپال بعنوان رهبر آن کشور فعالیت می
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ویژگی اجتماعی

که اشاره به قومیت ) Gurung(گورونگ . ها است نامی بسیار مرسوم در بین نپالی» بهادر«نام وسط . بیه به هم هستندمردم نپال داراي اسمهاي بسیار ش
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 .اشاره کرد) Tamang(و تمنگ ) Thapa(توان به تاپا  هاي متداول می از دیگر نام. درصد نپالی هاست 15گورونگ دارد نام خانوادگی بیش از 

  :ادیان و مذاهب

 .جمعیت نپال را دربر می گیرند%  10بوداییان نیز . جمعیت نپال پیرو این آیین هستند%  80پال هندو می باشد که بیش از دین رسمی ن

 :اقتصاد

. کشتهاي عمده، برنج و لوبیا و ذرت است. ترین کشورهاي جهان است و بیشتر نیروي کار به زراعت معیشتی اشتغال دارد  یافته  نپال یکی از کم توسعه
از صادرات نپال نیز می توان به برنج، الیاف کنف، شکر، . زدایی جدي شده است  داري با اهمیت بوده ولی افزایش زمینهاي زیرکشت موجب جنگل گلجن

  .ر می رودتوریسم نیز از دیگر صنایع مهم در نپال به شما. پوشاك، فرش و فراورده هاي چرمی اشاره کرد، شاهدانه هم به صورت غیرقانونی صادر می شود

  :جاذبه هاي گردشگري

قله اورست و نپال به دلیل بهره بردن از جاذبه هاي گردشگري تاریخی از جمله معابد بودایی و کوههاي سر به فلک کشیده رشته کوههاي هماالیا از جمله 
شور مقصد مناسبی نیز براي عالقه مندان به این ک. همچنین هزینه پایین گذراندن تعطیالت در این کشور، همواره مورد عالقه گردشگران بوده است

 .کوهنوردي، دوچرخه سواري و پرواز با هواپیماهاي سبک است
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .تمامی نپال درمعرض بادهاي موسمی قرار دارد. هاي یخی هیمالیا متنوع است گرمسیري تا قله  آب و هواي کشور از جنوب نیمه
 

 یاطالعات مخابرات

 00977: کد تلفن

  .np دامنه اینترنتی
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  Republic of India هندوستان: کشور

 
 دهلی نو: پایتخت

 کیلومترمربع 3287263: وسعت

 هندي و انگلیسی: زبان رسمی

 روپیه: واحد پول

 بمبئی، کلکته، مدرس، بنگلور، حیدرآباد، احمدآباد، اگرا: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

این کشور از شمال غربی با پاکستان، از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت و از شمال شرقی با . جمهوري هند یا هندوستان کشوري است در جنوب آسیا
 .شود جنوب آن نیز به اقیانوس هند محدود می. است برمه و بنگالدش همسایه

  :جغرافیا

شبه جزیره جنوب هند که مناطق مختلف کوهستانی، دره رود  فالت بلند هیمالیا، جلگه گنگ و: شود بخش تقسیم میهند به طور کلی به سه  جغرافیاي
صفر و بلندترین نقطه این کشور، قله کانچنجونگا، با ارتفاع  ترین سطح هند، در اقیانوس هند، با ارتفاع پائین. گیرد جنگل را در بر می اي، کویر، دشت و خانه

 هیمالیا قرار دارد که سومین قله مرتفع جهان است رمتر د 8568
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

است، تنوع نژادي، فرهنگی، زبانی و مذهبی به این کشور  هند دومین کشور پرجمعیت دنیا است و قریب به یک ششم جمعیت جهان را در خود جاي داده
نژاد  ٪ 3دراویدي و  ٪ 25هندوآریائی،  ٪ 72: نژاد مردم هند، شامل. است ان اعتقادات گوناگون بخشیدهچشم اندازي شگرف از همزیستی مسالمت آمیز می

  .زرد است که این نژادها بر اساس شرایط مکانی، فرهنگی و دینی نیز داراي تقسیمات خاص خود هستند
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  :زبان

هاي هندي و انگلیسی ارتباطات رسمی  شود زیاد است و این در حالی است که زبان هایی که روزانه در این کشور مکالمه می ها و زبان ها، لهجه تعداد گویش
هایی که  زبان 2005افزون برآن در سال . است در قانون اساسی هند، زبان هندي زبان رسمی سراسر کشور اعالم شده. دارند  و امور دولتی را برعهده

شوند و در طول تاریخ  هاي اصلی و سنتی هند شناخته می هاي سانسکریت و تامیل زبان زبان. ن رسیدزبا 22اند به  هاي ملی هند شناخته شده عنوان زبان به
سالیان دراز حکومت . اند هاي فارسی و انگلیسی نقش مهمی بر عهده داشته هاي رایج در این منطقه زبان طوالنی این سرزمین در تغییر و تحول زبان

زبان . اي از امور اداري به زبان انگلیسی موجب شده این زبان، زبان دوم بسیاري از مردم هند باشد ام بخش عمدهاستعماري بریتانیا بر شبه قاره و انج
  .رفت شمار می فارسی پیش از آنکه هندوستان مستعمره انگلستان شود، دومین زبان رسمی این کشور و زبان فرهنگی و علمی به

  :ادیان و مذاهب

هند اگرچه . سیک دارد ٪1٫9مسیحی و  ٪2٫3هند همچنین بیش از . مسلمان هستند ٪13٫4هاي هندو و حدود  ینمردم هند پیرو آئ ٪80٫5حدود 
و مجموع پیروان  ٪0٫8بر آن پیروان آیین جینیسم عالوه. شود برآورد می ٪0٫8زادگاه آئین بودا بوده، اما جمعیت بودائیان هند در حال حاضر تنها حدود 

ترین اجتماع فرقه احمدیه و مذاهب ایرانی بهائی و زرتشتی در سراسر  با این وجود هند بزرگ. باشد می ٪0٫4ی و بقیه مذاهب دین زرتشتی، یهودي، بهای
به این . اند کنند و در کشمیر بیشتر جمعیت را تشکیل داده مسلمانان بیشتر در دهلی، بنگال غربی و نواحی شمال غربی کشور زندگی می. جهان است

  .هاي دینی هند هستند زرتشتیان، ازمهمترین اقلیت. از اندونزي و پاکستان پرشمارترین جمعیت مسلمان جهان را داراست ترتیب هند پس

  :اقتصاد

هند در فناوري . شود محسوب می   هند با اقتصادي بزرگ و نیروي انسانی انبوه، یکی از بهترین و مطلوبترین مقصدها براي سرمایه گذاري مستقیم خارجی
  .ها از قبیل قطعات خودکار، محصوالت شیمیایی، پوشاك، داروسازي و جواهرات توان باالیی دارد ات و دیگر حوزهاطالع

بینانه که به منظور حذف نظارت  یک سري اصالحات اقتصادي مثبت و خوش. است گذاران جهانی بوده هند همیشه یکی از منابع و استعدادها براي سرمایه
است که با سرعت باال در  اقیانوسیه تبدیل کرده-گذاري خارجی صورت گرفته، هند را به یکی از کشورهاي پیشرو در منطقه آسیا هدولت از اقتصاد و سرمای

  .حال رشد و پیشروي است

چاي، موز، ، )محصول اصلی کشاورزان(از جمله تولیدات کشاورزي هند برنج . هند پس از چین دومین کشور دنیا از نظر ارزش تولیدات کشاورزي است
  .ارزن، کنف و بادام زمینی ،ذرت، نیشکر و شاهدانه

  :جاذبه هاي گردشگري

محل در اگرا، کاتدرائیه بمبئى، چارمنار در حیدرآباد، قطب منار در  ، تاج)ها جزیره فیل(دروازه هند در بمبئی، معبد الورا در ایالت ماهاراشتارا، جزیره الیفانتا 
  .محل در بمبئی ی، پایانه چاتراپاتی شیواجی در بمبئی، هتل کاخ تاجدهلی، حاجى على درگاه در بمبئ

  .رودخانه هاي گوناگونی از جمله براهماپور، ایندوس، گنگ، گوداواري، کریشنا، یامونا و نارمادا

 .کنند ن کشور زندگی میگونه پرنده و سه نوع تمساح در ای 2000بیش از . زیستگاه پستانداران بزرگی چون فیل آسیایی، کرگدن تک شاخ و ببر
 

 آب و هوا
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 :وضیعت آب و هوایی

یر خشک آب و هواي هند داراي تنوع بسیار قابل توجهی از کوهستانهاي همیشه پوشیده از برف هیمالیا تا منطقه حاره و گرمسیري میانه و جنوب و کو
زا به شمال آسیا نفوذ نکند و در نتیجه هند  ست که رطوبت و ابرهاي بارانا کوه هیمالیا که در شمال کشور قرار دارد باعث شده رشته. غرب این کشور است

 .کشوري پرباران و مرطوب و داراي خاك بسیار حاصلخیز است

سرد وخشک از ماه دسامبر تا فوریه، گرم و خشک از ماه مارس تا مه، فصل بارش ازماه ژوئن تا سپتامبرو معتدل در ماههاي : چهار فصل هند نیز شامل
میلیمتر در سواحل و  2500گیرد که این مقدار به میلمتر باران در سال، تقریبا سراسر هند را در بر می 1500تا 1000به طور میانگین . تبر و نوامبر استاک

 .رسد هزار میلیمتر در سال می11میانگین بارندگی ساالنه در بنگال غربی به بیش از . رسد ناحیه شمال شرقی هند می
 

 خابراتیاطالعات م

 0091: کد تلفن

 .in دامنه اینترنتی
   

  Kingdom of the Netherlands هلند: کشور

 
 آمستردام: پایتخت

 کیلومترمربع 41848: وسعت

 هلندي: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 الهه، روتردام، اتروخت: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و جغرافیا

ها در شهر  ها و سفارتخانه پایتخت هلند شهر آمستردام است، اما به منظور تمرکززدایی بسیاري از وزارتخانه. در شمال غربی اروپاهلند کشوري است کوچک 
بندر . است و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با انگلستان همسایه می باشد هلند از شرق با آلمان همسایه. اند الهه یا پیرامون آن مستقر شده

درصد از مساحت  20تقریبا . رود ترین بندر اروپا نیز به شمار می هایی که دارد، بزرگ روتردام دومین شهر بزرگ هلند است و از نظر مساحت و تعداد اسکله
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د کوه ندارد و ارتفاع بلندترین هلن. گذرد هایی چون راین از میان آن می در واقع این کشور یک دلتاي سرسبز است که رودخانه. دهد هلند را آب تشکیل می
هاي سرسبز تشکیل  هاي وسیعی از سرزمین هلند را کشتزارها و چراگاه بخش. اي ست خاك هلند بیشتر ماسه. متر است 322تپه در جنوب این کشور 

 .شود دهند و دریاچه هاو نهرها و جنگلهاي طبیعی و مصنوعی در آن به وفور یافت می می

بسیاري از هنرمندان مشهور جهان از . هلند کشور هنرمندان هم هست. هاي بادي، دوچرخه، پنیر و گل الله مشهور است اباین کشور به کشور آسی
 .کردند گوگ، نقاشان معروف، در این کشور زندگی می رامبراند گرفته تا ون

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :دین و زبان

  .معیت مسلمانان هلند نزدیک به یک میلیون نفر استج. اکثر جمعیت هلند مسیحی پروتستان هستند

هاي  برخی واژگان فرانسوي نیز از دوره. شود و به آلمانی شباهتهایی دارد اي از زبانهاي ژرمن محسوب می زبان رسمی هلند، هلندي است این زبان شاخه
هاي شمالی بلژیک را نیز دربر  بان هلندي به جز کشور هلند، استانگستره جغرافیایی ز. اند تسلط فرانسویان بر این منطقه، در زبان هلندي جذب شده

  .گیرد می

  :اقتصاد

ها علیرغم کوچکی  هلندي. شود هاي اقتصاد هلند محسوب می دامداري و کشاورزي نیز از پایه. هلند در پرورش و تجارت گُل مقام اول را در جهان داراست
این . گازي شل را هلند در اختیار دارد و مابقی را بریتانیا -بیش از نیمی از سهام شرکت نفتی. نی دارندکشورشان سهم بزرگی در تجارت و بانکداري جها

هلند . کند شرکت که بخش هلندي آن به رویال داچ شل معروف است در زمینه استخراج و تجارت نفت و گاز در سراسر جهان از جمله ایران فعالیت می
از شرکتهاي . کشتی سازي و صنایع شیمیایی از دیگر صنایع مادر در هلند هستند. کند ست و بخش از آن را صادر می خود نیز داراي ذخایر گاز طبیعی

  .و هاینکن اشاره کرد) صنایع الکترونیک(توان به فیلیپس  بزرگ هلندي می

  :جاذبه هاي گردشگري

کارناوالی نیز . شود برگزار می Elfstedentochکیلومتري به نام  200ت روي یخ در ماه ژانویه مسابقات اسکی. ها تعلق دارد هاي هلند به توریست تابستان
اردیبهشت روز  11آوریل برابر با    30.کنند ها در آن شرکت می دار در خیابان هاي خنده ها با پوشیدن لباس شود که هلندي  ماه برگزار می در اواسط بهمن

تواند  در این روز هر کس می. شود هاي خیابانی و جشن پر می ها و بازار هاي آمستردام با دستفروش اناست که در این روز خیاب Koninginnedagملکه یا 
این روز به نام . گشایند هاي خود را بر روي بازدید کنندگان می هاي هلند در در شنبه دوم ماه مه تمام آسیاب. خواهد در خیابان بفروشد هر چیزي که می

فستیوال موسیقی نیز در . شود فستیوال هلند در اواخر خرداد در آمستردام و الهه برگزار می. معروف است Nationale Molendagروز ملی آسیاب یا 
  .هاي موسیقی شهر هاگو است اواسط تیرماه از بزرگترین فستیوال

گوگ و چند نقاش بزرگ دیگر که از دوستان ون اثر از ون  200بیش از . گذارد موزه ون گوگ در آمستردام آثار بزرگ این نقاش نامی را به نمایش می
  .اند در این موزه قرار دارد گوگ بوده

هزار بازدید کننده را تنها در دو  800بزرگترین باغ گل جهان است و چیره دستی طبیعت با هنر گلکاران هلندي هر سال ) Keukenhof(باغ کاکنهف 
  .کند ماه از سال به خود جذب می
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  .هاي جهان است ترین گالري هاي تاریخی هنري با ارزش یکی از گران در آمستردام با مجموعه) Rijks(موزه ریجکس 

این باغ هم    .هاي دیدنی آمستردام است هاي زیبا یکی دیگر از محل ها و مرداب در آمستردام با دارا بودن تپه) HogeVeluwe(پارك ملی هوگ ولوه 
 .شکارگاه و هم یک موزه می باشد

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

بادهاي تند بخصوص در مناطق ساحلی از ویژگیهاي جوي آن است و . هلند سرزمینی پر باران است با زمستانهاي طوالنی و تابستانهاي کوتاه و مالیم
. و هوا متعادل تر است از نظر آب  هاي هلند تابستان. شوند سیالبهاي موسمی تهدیدي همیشگی اما کنترل شده براي این سرزمین کوچک محسوب می

 .کند هاي هلند سرد و پر بارش و یخبندان است ولی به دلیل کم ارتفاع بودن زمین در هلند آب و هوا با وزیدن باد تغییر می زمستان
 

 اطالعات مخابراتی

 0031: کد تلفن

 .nl دامنه اینترنتی
   

  Republic of Yemen یمن: کشور

 
 صنعا: پایتخت

 کیلومترمربع 527968: وسعت

 عربی: زبان رسمی

 ریال: واحد پول

 صنعا، عدن، حدیده: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت
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یمن تا قبل از سال . عربستان واقع در خاورمیانه می باشد ، کشوري عرب در جنوب غربی آسیا و جنوب شبه جزیره(Republic of Yemen) یمن
این دو  1990در سال ). یمن جنوبی(یمن  و جمهوري دموکراتیک) یمن شمالی(تجاور بوده به نام هاي جمهوري عربی یمن م میالدي دو کشور 1990

 .وجود آمد کشور با هم متحد شدند و جمهوري یمن به
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

اکثریت جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل . برخوردار هستند ك است از آزاديرسمی یمن، اسالم است و سایر ادیان که درصد آنها بسیار اند دین
نواحی کوهستانی در یمن شمالی سکونت دارند و اهل تسنّن که  باشد که بیشتر در اکثریت را در این کشور دارا می) فرقۀ متمایل به شیعه) زیدیه. دهند می

زندگی  "تهامه"مذهب را دارند و در منطقۀ ساحلی  دهند که اکثریت مردم جنوب این شور را تشکیل میدر حدود نیمی از جمعیت این ک باشند، شافعی می
 .باشند نیز از دیگر ادیان این کشور می مسیحیت و هندوئیسم. کنند می

 :اقتصاد

ماهی سودمند باشد و عالوه بر این، یمن  گذاري جهت صید سرمایه تواند براي دارا بودن سواحل طوالنی در دریاي سرخ و دریاي عرب می این کشور با
برداري  هاي ممتد داخلی، فرصت استفاده و بهره سپس جنگ هاي طوالنی با استعمارگران و است که تاکنون به علّت فقر مالی شدید و جنگ داراي منابعی

هایی بین دو کشور شده  سعودي موجب درگیري عربستان کشف نفت نیز در مرزهاي مشترك یمن و. گذاري دارد و نیاز به سرمایه از آنها را نیافته است
نظیر، در صورت  مناطق طبیعی بی وجود آثار باستانی و. باشد خیز یمن به خاك خود می ضمیمه کردن مناطق نفت است و دولت عربستان سعودي در صدد

 .گذاري براي صنعت توریسم مفید واقع شود سرمایه تواند در زمینۀ امنیت این کشور می

 :جاذبه هاي گردشگري

 شهر تعز با مدارس و مساجد معروف، شهر صنعا

  .گوناگونی زیستی و تنوع گیاهی این کشور، منطقه را یه یکی از مقاصد گردشگري زیست محیطی مهم بدل کرده است

ابزارهاي قدیمی موسیقی، عود و فلوت می . عشق و آرزو می باشد  یمنی در همه جا و بلند نواخته می شود که این اشعار، رومانتیک با مضامین موسیقی
 .باشد

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

 .قسمت هاي شمالی و شرقی یمن داراي آب و هوایی گرم و خشک و غرب و جنوب این کشور داراي آب و هوایی گرم و مرطوب می باشد
 

 اطالعات مخابراتی

 00967: کد تلفن

 .ye :دامنه اینترنتی
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  Hellenic- Greece  Republic یونان: کشور

 
 آتن: پایتخت

 کیلومترمربع 131990: وسعت

 یونانی: زبان رسمی

 یورو: واحد پول

 سالونیک، پاتراس، هراکلیون: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

ال با آلبانی، مقدونیه و بلغارستان و در شرق با ترکیه داراي مرز این کشور از شم. یونان کشوري در جنوب شرقی اروپا و جنوب شبه جزیره بالکان است
نام فارسی » یونان«. سرزمین اصلی یونان در جنوب و شرق به وسیله دریاي اژه احاطه شده و از غرب به دریاي یونان محدود است. مشترك زمینی است

 .مالک بسیاري از این جزایر افراد ثروتمند جهان هستند. راي سکنه استمورد آن دا 227جزیره دارد که تنها  6000یونان حدود . این کشور است

ه ترکان عثمانی یونان در محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده است و وارث میراث یونان باستان، امپراتوري بیزانس و نزدیک چهار قرن سلط
نویسی، شامل هردو نوع  هاي المپیک، علوم سیاسی، نمایشنامه دموکراسی، فلسفه غرب، بازياین کشور به عنوان مهد تمدن مغرب زمین و زادبوم . است

 .کمدي و تراژدي، قابل توجه است
 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :فرهنگ

الی و منطقه یونان داراي تاریخی ویژه و پرحادثه است و داراي میراث فرهنگی است که به طور قابل توجهی داراي نفوذ در آفریقاي شم
 .آید شود به حساب می خاورمیانه است و ساختاري بنیادي براي فرهنگ اروپا و آنچه امروز به عنوان غرب خوانده می

  :ادیان و مذاهب
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  .اکثر مردم یونان مسیحی هستند

  :اقتصاد

به طور . شود را شامل می از سهم تولید ناخالص داخلی ٪15صنعت گردشگري یکی از منابع عمده درآمد زایی براي یونان است و 
ترین فرآورده کشاورزي، زیتون است که به  عمده. اند از نیروي کار یونان در این صنعت به کار گرفته شده ٪16٫5مستقیم و غیر مستقیم 

صنایع رایج در از دیگر . کنند  درصد ماهی مورد نیاز مردم را تأمین می 70دریاهایی که یونان را احاطه کرده اند، . خارج صادر می شود
  .یونان، صنایع دستی، نساجی، سرامیک سازي و فلز کاري، قابل ذکر می باشد

  :جاذبه هاي گردشگري

زمان شروع کار . هاي خرید و تفریح در این زمان رونق زیادي دارد فستیوال. اي براي جذب توریست به یونان است نو شدن سال بهانه
هاي سنتی یونانی را در بر  بزرگترین کارناوال) Hellenic(عید پاك و کارناوال یونانی . روردین استهاي یونانی از اسفند ماه تا ف کارناوال

هاي باستانی آتن و اطراف آن است که دوستداران  هاي محلی در محل تئاتر ها اجراي اپراها و موسیقی از برنامه این کارناوال. گیرند می
  .کند لف جهان به خود جلب میادبیات و هنر یونان باستان را از نقاط مخت

ها و  ها و پارك اي نیست و جنگل هاي مدیترانه بر خالف تصور همگان یونان تنها داراي سواحل و جزیره. طبیعت یونان کامالً گوناگون است
  .اند هاي سرسبز یونان این گوناگونی را بوجود آورده حتی کوهستان

. اي مانند الك پشت کله سبز هستند هاي زیستی مدیترانه وس و زاکینتوس داراي گونههاي آلونیس هاي دریاي در اطراف جزیره باغ وحش
. ها طرفداران زیادي دارند ها که با طبیعت سروکار دارند در یونان و در میان توریست هایی مثل قایقرانی و موتورسواري در تپه ورزش
  .تنددر جنوب یونان واقع هس) Thira(و تیرا ) Crete(هاي کرت  جزیره

  .ترین مناطق مدیترانه و حتی جهان است ترین و باستانی یونان از نظر فرهنگ و هنر از غنی

موزه باستان شناسی . که شناخته شده ترین بناي تاریخی یونان باستان است در مرکز شهر آتن واقع است) Acropolis(آکروپولیس 
  .هاي بی همتاي تاریخی است آتن نیز یکی از کلکسیون

هاي باستان را در بر دارد و از طرف یونسکو  هاي یونانی نیز یکی دیگر از بناهاي تاریخی یونان است که معابد و عبادتگاه  )Delphi(دلفی
  .به عنوان یکی از میراث فرهنگی بشر شناخته شده است

هاي مختلف  وي دیوار زیبا و موزههاي ر در جزیره کرت نیز از دیگر بناهاي باستانی یونان است که داراي نقاشی   )Knossos(کنوسوس
  .است

 .در مقدونیه نیز یکی دیگر از صدها جاذبه توریستی و تاریخی یونان است) Vergina(معبد ورجینا 
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

درجه سانتیگراد  30تان معموالً در حدود دماي هوا در تابس. یونان داراي آب و هواي مدیترانه اي با زمستانهاي معتدل و تابستانهاي گرم و خشک می باشد
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 .شود ها مخصوصاً در آتن تا حدودي سرد می است در حالی که زمستان
 

 اطالعات مخابراتی

 0030: کد تلفن

  .gr دامنه اینترنتی

 در مورد انواع ویزا بیشتر بدانیم

با هدفی مشخص و براي مدت زمانی تعیین شده به یک کشور دهد  روادید یا ویزا مدرکی است که به گذرنامه الصاق شده و به فرد اجازه می
  .ارائه داد  توان از روادید ترین تعریفی است که می این جمله ساده. خارجی سفر کند

ادید باید عموما براي دریافت رو.موظف است در حین ورود به کشوري که ویزاي آن را دارد، نسبت به ارائه و ثبت ورود خود اقدام کند» روادید»  دارنده
 .روادید بستگی دارد مبالغی پرداخت کرد که این مبلغ به نوع روادید، ملیت مسافر، تعداد دفعات ورود و خروج و مدت زمان اقامت ذکر شده در

  انواع روادید

سب همین موضوع درخواست نوع کند، نوع سفر خود را مشخص کرده و به تنا مسافران باید پیش از سفر به کشوري خارجی که از آنها روادید مطالبه می
  :ترین آنها به این شرح هستند شود که مهم به طور کلی ویزا یا روادید در انواع مختلفی صادر می. خاصی از روادید را بکنند

رهاي خارجی شود که با هدف گذراندن تعطیالت و تفریح و سیاحت اقدام به سفر به کشو روادید گردشگري براي افرادي صادر می: روادید گردشگري
معموال براي صدور این روادید از . مدت زمان روادید گردشگري بین دو هفته تا شش ماه است و بستگی به شرایط کشور صادرکننده آن دارد. کنند می

  . شود مسافران درخواست ارائه بلیت رفت و برگشت می

قصد عبور از یک کشور را بدون توقف دارند و معموال مدت زمان این ویزا یک تا شود که تنها  این نوع روادید عموما براي افرادي صادر می: روادید عبور
  . روز است ده

شود که به قصد تجارت یا انجام کارهاي تجاري مانند بستن قراردادها یا شرکت در  این نوع روادید براي بازرگانان و افرادي صادر می: روادید بازرگانی
معموال براي درخواست این نوع از روادید شما باید مدارك و . مربوط به بازرگانی قصد سفر به کشوري دیگر را دارندجلسات اقتصادي یا انجام امور مالی 

  . مستندات شغلی الزم را در ارتباط با سفر خود به سفارتخانه کشور مقصد ارائه کنید

عموما براي صدور این نوع از . کنند ه تحصیل به کشوري دیگر سفر میشود که به قصد ادام این نوع از روادید براي افرادي صادر می: روادید دانشجویی
مدت . ها یا موسسات آموزشی معتبر کشور مورد نظر پذیرش گرفته و به سفارتخانه ارائه کند ویزا فرد متقاضی باید نسبت به اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه

شود پس از ورود به کشور محل تحصیل ، نسبت به دریافت  وال از دانشجو خواسته میویزاي دانشجویی بستگی به نوع دوره پذیرش شده دارد ولی معم
  .مجوز اقامت دانشجویی اقدام کند

شود که با هدف کار و کسب درآمد و شغل در محلی مشخص شده از پیش و براي مدت زمانی مشخص،  این نوع ویزا براي افرادي صادر می: روادید کاري
فرد متقاضی باید گواهی تخصص مورد نیاز و همچنین نامه دعوت . هاي زیادي است صدور ویزاي کار معموال داراي دشواري. نندک به کشوري دیگر سفر می
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  . به کار رسمی از یکی از مراکز خصوصی یا دولتی کشور مقصد را در اختیار داشته باشد

معموال به .کنند زه زیارت یکی از اماکن مقدس و مذهبی به کشور دیگري سفر میشود که با انگی این نوع روادید براي مسافرانی صادر می: روادید زیارتی
شود تا طی مدت اقامت خود تنها در یک یا چند شهر مشخص شده در ویزا که جنبه زیارتی دارد، اقامت کند و خارج  دارنده این نوع روادید اجازه داده می

  . هایی در بر داشته باشد تواند مجازات و میشدن از محدوده مورد نظر از نظر قانونی ممنوع بوده 

اي کلی براي  توان قاعده وجود دارد که شرایط آن بستگی مستقیم به کشور صادرکننده دارد و نمی. …البته انواع دیگري از ویزا نیز مانند ویزاي مهاجرت و
  . آن متصور شد

رج شده در روادید را کنترل کنید تا مغایرتی با مشخصات اصلی شما نداشته باشد و خاطر داشته باشید پس از دریافت ویزاي خود در ابتدا مشخصات د به
  . خاطر بسپارید در مرحله بعد حتما از روادید خود چند نسخه کپی تهیه کرده و مشخصات آن را به

ان مشخص شده در آن نسبت ترین نکته در این زمینه تاریخ خروج درج شده در روادید شماست که باید تحت هر شرایطی در مدت زم مهم
  .به خروج از آن کشور اقدام کنید
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