
سرای امید

واژه شناسي
واژة »اردبیل« نشــئت گرفتــه از واژة 

اوستايى »آرتاويل« است كه از دو كلمة »آرتا« 
و »ويل« به معنى»شهر مقدس« تشکیل شده 
 است. به روايت اوستايیان، زرتشت، پیامبر ايرانى، 
در كنار رود »ارس« به دنیا آمد و در اين سرزمین 
زندگى كرد و به ترويج دين پرداخت. از زمان های 
گذشته، اردبیل به عنوان »دار االرشاد« از جايگاه 
ويــژه ای برخوردار بوده اســت، به طوری كه در 
دورة صفويه از لحاظ سیاسى و اقتصادی سرآمد 

شهرهای ايران به شمار مى رفت. 

شهرستان ها
اســتان اردبیل 12 شهرســتان به نام های 
اردبیل، بیله ســوار، پارس آباد، خلخال، كوثر، 
گرمى، اصالندوز، مشکین شــهر، نمین، نیر، 
انگوت و ســرعین دارد و از لحاظ جمعیتى 

هفدهمین استان كشور به  شمار مى رود. 

آب و هوای اردبيل
اســتان اردبیل در منطقة كوهستانى واقع 
شــده و دارای اقلیم خشــك ســرد است. 
ويژگى هــای خاص جغرافیايى و توموگرافى 
استان، وجود رشته كوه هايى با ارتفاع بیش 
از 4000 متر و دشــت های وســیع باعث 
شــده است كه اين اســتان از لحاظ میزان 
نزوالت جوی وضعیت بهتری نسبت به ساير 

منطقه های كشور داشته باشد.

نسرين بیژني

از دشت مغان تا غار یخگان
دیدنی های اردبيل به روایت تصویر

مشه )جنگل به زبان تركى( 

خانة تاريخى مناف زاده 

آرامگاه شیخ جبرئیل

پل هفت چشمه

دشت مغان

موزة مردم شناسى 

غار يخگان

مسجد جامع اردبیل

عجیب ترين گورستان اردبیل 

)به دلیل سنگ مزارهايش(

جنگل فندقلو
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باقلوای طاليى

حلوای سیاه 

نان برنجى خلخال

شکالت رسته

فطیر

درياچه شورابیل

پل معلق مشکین شهر

بقعة  شیخ صفى الدين

موزة چینى خانه

قلعة قهقهه

گردنة حیران

در كنار جاذبه هاي گردشــگری، اســتان 
اردبیــل آب و هوای پاک و ماليمى دارد كه 
هر مسافری را شیفتة  خود مى كند. عالوه بر 
اين ، مردم اردبیل بسیار مهمان نواز هستند 
و بــا نهايت احترام از گردشــگران پذيرايى 

مى كنند.
قطاب خلخال

اجاق قراقى

پالز بافى

مسگری

نمکدان بافى

صنایع دستی اردبيل به روایت تصویر
سوغات اردبیل به روايت تصوير
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