به نام خداوندی که در قرآن کريم آورده است:
زمين را جامد و افسرده و بي روح و بي جنبش ميبيني ،امّا همين که
آب باران بر آن نازل کنيم ،به جنبش و حرکت درآيد و فزوني گيرد ،و
انواع گياه های سرافراز ميروياند .اين از آن جهت است که خدا حق
مطلق است و نظام زنده کردن مردهها در قبضه قدرت اوست ،و اوست
که بر هر چيزی تواناست.

هموطن گرامی

عيد نوروز عيد طبيعت است .عيدي همراه با سرود رپندگان و تکبير جنگل و تسبيح باد و رزيش ارب و فرياد رعد و رويش صحراست .ا رگ
نوروز ،رنگ عبوديت و جلوه بندگي يابد ،يا روز پيمان خدا وند با بندگان رد دوري از شرک و کفر شود ،يا روزي شود هک بنا هب سخن آسماني امام صادق
ّ
عليه السالم گشايش سختي اه و اندوه شيعيان و اهل بيت عليهمالسالم رد آن رخ نمايد؛ رد اين صورت اين عيد ملي و باستاني ،عيد اهل بيت عليهم
السالم و نوروز شيعيان و پيشوايان معصوم نيز خواهد بود و رد آسمان و زمين جشن فرا رسيدن آن ربگزار خواهد شد.
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هموطنان گرامي را به بازدید از
مسجد جامع کبود ایروان ،با قدمت 052ساله و یادگار
تمدن بزرگ اسالمي ـ ایراني در ارمنستان
دعوت مينماییم.
نشاني مسجد :ایروان ـ پایین تر از میدان اپرا ـ خیابان ماشتوتس –
مسجد جامع کبود ایروان

صفحه  ................. 2رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران ـ ایروان

جمهوری ارمنستان
 آشنایی با جمهوری ارمنستان
جمهوری ارمنستان با  00822کیلومتر مربع مساحت ،در جنوب غربی منطقه قفقاز و با کمی فاصله
از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه واقع شده و همچون کمربندی بین مرزهای جمهوری اسالمی
ایران از یک سو و جمهوری آذربایجان و گرجستان از سوی دیگر گسترده شده است .این کشور از
جنوب با جمهوری اسالمی ایران ،از جنوب غربی با جمهوری خود مختار نخجوان ،از غرب با ترکیه و از
شمال با گرجستان و از شرق با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد .ارمنستان کشوری کوهستانی است
که در شمال فالت ایران ،در غرب فالت ارمنستان و جنوب سلسله جبال قفقاز واقع شده است .ارتفاع
میانگین ارمنستان از سطح دریا  0822متر است و تنها  02درصد سرزمین ارمنستان کمتر از  0222متر ارتفاع
دارند .بلندترین قله ارمنستان آراگاتس است که در شمال غرب این جمهوری واقع است و  0202متر ارتفاع
دارد.

 تاریخ ارمنستان
کاوش های باستان شناسی در ارمنستان حاکی از آن است که از  0222سال قبل از میالد مسیح اقوام مختلفی
در مناطق مرکزی و غربی ارمنستان سکونت داشتند که مهمترین آنها قوم سوباری بودند .آنها از نژاد هندو اروپایی
و یا نژاد سامی نبودند بلکه شاخه ای جداگانه از نژاد سفید به شمار میرفتند که از دوران بسیار قدیم در آسیای
صغیر و شمال مدیترانه می زیستند .در طول زمان این اقوام به دلیل جنگ های داخلی در میان خود تضعیف گشته
و حدود  0022سال قبل از میالد مسیح تحت سلطه امپراتور آشور قرار گرفتند.

معبد گارنی
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 جاذبه های توریستی و دیدنی
مسجد کبود ایروان ،کلیسای اچمیادزین ،کلیسای گقارد ،معبد گارنی ،موزه جنگ،
معبد اربونی ،خانه و موزه سرکئی پاراجانف ،اتاق فرهنگ ایران در موزه ملی ارمنستان،
موزه تاریخ ارمنستان در محل شهرداری ایروان ،موزه ماتناداران ،موزه خاور میانه ،موزه شیشه
در کاسکاد ،منطقه تفریحی جرموک ،بنای یاد بود کشتار دسته جمعی ارمنیان ،کلیسای
خورویراب ،مجموعه هزار پله ،دریاچه سـوان ،منطقه گردشگری زاخکازور ،شهر تاریخی
گیومری ،شهرجنگلی دلیجان...

کلیسای گقارد

 اطالعات ضروری
 در مقایسه ریالی خریدهای خود بهتر است بدانید ارزش هر درام ارمنستان بین  02تا  82ریال در حال
نوسان می باشد.
 نرخ تاکسی در کوتاه ترین مسیرها حدود  022درام و در بلندترین مسیرهای داخل شهری
 0222تا 0022درام است.
 قیمت بلیط مترو  /وسائط نقلیه ماشروتکا (ون) خطی بین شهری  /قیمت اتوبوس داخل شهر
ایروان  022درام است.
 اختالف ساعت:در 6ماهه اول سال ساعت ارمنستان  02دقیقه عقب تر از ساعت ایران است.
 بانک ملت ارمنستان آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی است .از جمله خدمات
بانک ملت ارائه خدمت تبدیل ریال به سایر ارزها از طریق کارت های شتاب می باشد.
نشانی بانک ملت میدان جمهوری ابتدای خیابان آبویان
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نگاهی به باورهای اجتماعی مردم ارمنستان
 جمهوری ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبی واقع است .مردم
ارمنستان مردمی پایبند به سنن و قواعد قومی خود هستند.
این مردم با وجود زندگی در سایه ی تلخ حکمرانان
کمونیستی ،روابط اجتماعی خود را بر پایه اصول بنیادینی
همچون دین مداری ،احترام متقابل ،حفظ مناسبات اجتماعی،

کلیسای مادری اچمیادزین

تحکیم روابط خانوادگی و خانواده دوستی استوار نموده اند و همواره به
این مسائل توجه ویژه ای دارند.
 جالب است بدانیم که برای مردم ارمنستان بساط کردن در پارک
ها و فضاهای سبز سطح شهر نمای اجتماعی خوبی ندارد و بیشتر ترجیح می دهند از نیمکت های موجود در پارک ها برای
استراحت استفاده نمایند.
 با وجود آزادی نوشیدن مشروبات الکلی در این کشور قوانین سختگیرانه ای برای رانندگی در حالت غیرعادی تصویب
کرده اند که گریبان بسیاری از مسافرین ناآشنا را گرفته است.
 به لحاظ تصویب قوانینی جدید این کشور توجه به چراغ های راهنما ،خطوط عابر پیاده ،تابلوهای راهنمایی و رانندگی
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تا حدودی عدم رعایت این قوانین هم از طرف عابرین و هم از سوی رانندگان وسائط
نقلیه نوعی ناهنجاری اجتماعی محسوب می شود.
 با توجه به نگاه ویژه مردم ارمنستان به ایرانیان ،آنها ایران را به عنوان حامی خود در همه زمانها و زمینه ها می
دانند و احترام ویژه ای برای ایرانیان قائل هستند و پیوسته خاطراتی از اقامت مسافران و گردشگران ایرانی در خاطر
دارند .حتی بسیاری از صاحبان هتل ها ،مسافرخانه ها ،منازل و آپارتمان های اجاره ای از امانت داری ایرانیان به
نیکی یاد می کنند و همسایگانی که برای مدتی با ایرانیان در یک ساختمان بوده اند آنان را مردمانی محترم ،آرام،
صمیمی و دوست داشتنی می شناسند.
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تلفن های ضروری
پلیس 020

اورژانس 020

حوادث گاز 020

آتش نشانی 020
تلفن بین الملل 020

مرکز اطالعات 020

اطالعات برق 082

شهرداری ایروان 028

راه آهن 080

اطالعات فرودگاه 080

اعالم ساعت 002

نهادهای دولتی جمهوری اسالمی ایران در ایروان
 سفارت جمهوری اسالمی ایران  www.yerevan.mfa.irــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمابر002200 :
تلفن082000:
نشانیNo.1 Budaghyan- Komitas Ave., Yerevan 375014 :
 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران  www.yerevan.icro.irــــــــــــــــــــ
تلفن 000066 :ـ  000200ـ 000200
نشانیNo. 7/3 Hrachya Kochar Ave., Yerevan 0033 :
 بانک ملت ایروان  www.mellatbank.amـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلفن 262 - 088888 :نمابر02880 :
نشانیNo. 5A., Tumanyan Ave. Yerevan :

شرکت ها و نهادهای غیردولتی ایرانی مستقر در ایروان

 دفتر هواپیمائی آسمان و ماهان  www.tatev.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلفن000020-0 :
نشانیNo. 19 Nalbandian st :
 دفتر مسافربری رویال سفر  www.royall.irــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همراه206202280 :
تلفن000002 :
نشانیHanrapetootyan hraparak,(Republic square) near Erebuni Hotel:
 دفتر مسافربری واسپوراکان  www.didarseir.irــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلفن )202-082888( / :همراه200000220 :
نشانیTikrank mets Ave., No 4 :
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