شهرهای روسیه
کشور روسیه به عنوان بزرگترین کشور دنیا از شرق
اروپا تا شمال آسیا وسعت دارد.
پایتخت آن شهر مسکوو از ممهکه برتکرین شکهر ای
روسیه و اروپا به شمار می رود.
مه متقاضیان می بایست اطالعات مکام و حک ی ی
از م ککز زنککخگی دککود در کشککور مککورد ن ککر کس ک

نماینخ.
فهکک ا گککروت ت ریریککه آریاناپککاری در ایککن مقا ککه
اطالعات مربوط به تمامی شکهر ای روسکیه را مهکت
آگا ی بیشتر موطنکان عزیزمکان در ادتیکار ایشکان

قرار دادت است.

تصمیم گیری در مورد زنخگی در دارج از کشور
اقخامی کامالً تاثیرگ ار است.
شما بایخ با فر نگ دیگری ارتباط برقرار کنیخ ،با
شرایط مخیخ آب و وا سازگار شویخ ،شروع به
یادگیری زبان روسی کنیخ و با دصوحیات شخصیتی

ساکنان م هی آشنا شویخ.

برترین شهرهای روسیه از لحاظ
اقتصادی کدامند؟
جمهوری روسیه به واسطه وسعت و منابع طبیعی زیاد،
نقش بسزایی را در اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی داشت.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱
میالدی ،دولت روسیه به خصوصی سازی در همه بخش
های اقتصادی کشور پرداخت و در ابتدای این امر کوپن
هایی صادر کرد که به مردم امکان خرید سهام در بنگاه
های خصوصی را می داد .با این حال روند خصوصی

سازی کند بود و بسیاری از بنگاه ها به ویژه در صنایع
سنگین تحت مالکیت دولت بودند .در حال حاضر اقتصاد
روسیه در زمینه های کشاورزی ،جنگلداری ،ماهیگیری،
منابع انرژی ،حمل و نقل ،ماشین سازی و صنعت نساجی

فعاالنه رو به پیشرفت است.
سه تا از برترین شهرهای روسیه از حیث اقتصادی به
شرح زیر می باشد.

مسکو
مسوو پایتخت سیاسی ،اقتصادی و فر نگی روسیه و
قه

تپنخت روی ا به حساب می آیخ.

این شهر یوی از بزرگترین اقتصاد ای شهری در اروپا

است و بیش از یک پنجم تو یخ نادا ص دادهی روسیه
را به دود ادتصاص می د خ.
مسکو در میان شهر ای روسیه کمترین میزان بیواری
با  ۲٫۷درحخ را به دود ادتصاص دادت است.

مسوو مرکز ما ی روسیه ،بزرگترین بانک ای این
کشور و بسیاری از بزرگترین شرکت ای آن ماننخ
غول گاز طبیعی گازپروم در این شهر واق شخت است.

سن پترزبورگ
سن پترزبورگ یک دروازت بزرگ تجاری ،مرکز ما ی و
حنعتی روسیه است که در تجارت نفت و گاز ،کشتی
سازی ،حنعت وافضا ،رادیو و ا وترونیک ،نرم افزار و
کامپیوتر تخصص دارد .زینه ای زنخگی برای یک
دانوادت  ۴نفرت در شهر سن پترزبورگ معادل ۱۸۰۰
دالر تخمین زدت می شود .این زینه در مقایسه با زینه
ای زنخگی در شهر ای دیگر دنیا بسیار پایین تر می
باشخ.

با تومه به بازار کار مناس

در رشته ایی ن یر ماشین

سازی ،ماشین آالت سنگین و حمز و نقز ،از ممهه
مخازن و سایر تجهیزات ن امی ،معخن ،سادت ابزار،
عالقه منخان و متخصصان در رشته ای عنوان شخت ،از
شانس باالتری برای ورود به بازار کار بردوردار می
باشنخ.

نیژنی نووگورود
به واسطه قخمت و گ شته شهر نیژنی نووگورود
( ،)Nizhny Novgorodبعضی

ا این شهر را

پایتخت سوم روسیه می نامنخ.

این شهر ،در میانه ای قرن نوزد م ،پایتخت تجاری
امپراتوری روسیه بود و حنعتش حسابی رونق داشت.
ا میت تجاری این شهر در قرن نوزد م چنان بود که
بیا می کردنخ سن پترزبورگ سر ،مسوو قه

و نیژنی

نووگورود م کیف پول روسیه است.
برای آشنایی روش ای ورود به کشور روسیه،
مقا ه مهاجرت به روسیه کمک شایانی به شما می
کنخ.

پر جمعیت ترین شهرهای روسیه
کدامند؟
روسیه با  ۱۴۶میلیون نفر به عنوان نهمین کشور پر

جمعیت دنیا شناخته می شود .اما به واسطه وسعت
زیاد این کشور ،تراکم بسیار پایین می باشد .جمعیت
در روسیه اروپا ،نزدیک کوه های اورال و جنوب
غربی سیبری متراکم است.
 ۷۳٪از جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند و
 ۲۷٪در مناطق روستایی .مسکو ،یکی از بزرگترین
شهرهای جهان و بزرگترین شهر در اروپا در این
کشور واقع شده است.
از دیگر شهرهای روسیه می توان به سن پترزبورگ،
نووسیبیرسک  ،یکاترینبورگ و نیژنی نوگورود اشاره
کرد.

شهر مسکو
پرممعیت ترین و پایتخت کشور روسیه ،شهر ققنوی
روی یا مان مسوو می باشخ.
ممعیت این شهر از سال  )۱٫۰۳۸٫۶۲۵( ۱۸۹۷نفر تا
سال  ۱۱٫۵( ۲۰۱۰میهیون نفر) به طور پیوسته در حال
افزایش است .ممعیت از سال  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۰با رشخ

 ۱۰٫۸٪مرات بودت است.
بر اسای سرشماری رسمی  ، ۲۰۱۰بیشتر قومیت این
شهر را روسها ( ،)۹۱٫۶۵٪اوکراینی ( ،)۱٫۴۲٪ارمنی
( )۰٫۹۸٪و یهودی ( )۰/۵تشویز دادت انخ.

این شهر در حال حاضر حخود  ۱۱میهیون و  ۶۰۰زار
نفر را در دود مای دادت است که به عنوان پرممعیت
ترین شهر قارت اروپا و ششمین شهر پرممعیت دنیا
معروف است.

شهر سن پترزبورگ
سن پترزبورگ ،یوی از شهر ای روسیه می باشخ که از
حیث ممعیت در رتبه دوم قرار دارد.
این شهر در شمال غربی کشور روسیه واق شخت است.
با تومه به سرشماری سال  ۲۰۱۷حخود  ۵میهیون نفر
در این شهر زنخگی می کننخ.
بردی از اقوام احهی در این شهر شامز روی ا
( ، )۸۰٫۱٪یهودیان ( ، )۰٫۵٪ارمنی ستنخ.
از دیگر اقوامی که در شهر سن پترزبورگ زنخگی می
کننخ می توان به تاتار ا ( ، )۰٫۶٪بالروسی ا ()۰٫۸٪

و اوکراینی ( )۱٫۳٪اشارت کرد.

نووسیبیرسک
نووسیبرسک ) )Novosibirskپرممعیت ترین شهر
روسیه آسیا با بیش از  ۱٫۴۷میهیون نفر ممعیت است.
ممعیت شهر از  ۱٫۴۳میهیون نفر در سال  ۱۹۸۹به
 ۱٫۴۷میهیون نفر در سال  ۲۰۱۰افزایش یافت.
نووسیبرسک بیش از شتاد مهیت و قومیت که احهی
ترین آنها روی ا ،بالروی ،یهودی ،آ مانی ،یاکوت،
تاتار می باشخ را در دود مای دادت است.

وسیع ترین شهرهای کشور روسیه
کدامند؟
از حیث وسعت کشور روسیه دو برابر وسعت کانادا
که دومین کشور وسیع جهان است را دارا می باشد.
بر اساس ساختار زمین شناسی ،روسیه را می توان به
دو بخش اصلی غربی و شرقی تقسیم بندی کرد که
تقریباً در امتداد خط رودخانه بتیزی قرار دارند.
در بخش غربی ،که حدود دو پنجم از مساحت روسیه
را اشغال می کند ،دشت ها بر مناطق وسیعی حاکم
هستند.
در بخش شرقی بخش عمده ای را کوهستان تشکیل
می دهد ،اگرچه برخی از مناطق مرتفع وجود دارد.
با توجه به این عوامل توپولوژیک ،روسیه ممکن
است به هشت منطقه تقسیم شود:

.1

منطقه مرکزی فخرال

.2

منطقه فخرال منوبی

.3

منطقه فخرال شمال غربی

.4

منطقه فخرال داور دور

.5

منطقه فخرال سیبری

.6

منطقه فخرال اورال

.7

ناحیه فخرال و گا

.8

منطقه فخرال قفقاز شما ی

از وسی ترین شهر ای روسیه می توان به شهر ای
مسوو  ۲،۵۱۱کیهومتر مرب  ،سن پترزبورگ ۱،۴۳۹
کیهومتر مرب  ،و گوگراد  ۸۵۹٫۴کیهومتر مرب و پرم
با  ۸۰۳کیهومتر مرب اشارت کرد.

کدام شهر برای زندگی مناسب تر
است؟
شهرهای روسیه تفاوت های بسیاری با یکدیگر
دارند بنابراین کسب اطالعات پیرامون این شهرها
کمک بسیار بزرگی به متقاضیان خواهد کرد .برای
انتخاب اینکه کدامیک از شهر های روسیه برای
متقاضیان مناسب تر است .می بایست نگاهی به
خصوصیات و اولویت های مورد عالقه خود بیندازید
و شهرهایی را انتخاب کنید که از همه لحاظ برای
شما مناسب باشد .در ادامه قصد داریم به معرفی دو
شهر که برای کار و زندگی مناسب هستند اشاره ای
داشته باشیم.
برای اطالع از شرایط کاری در این کشور به
صفحه کار در روسیه مراجعه نمایید.

مسکو
مسوو بهترین انتخاب برای بسیاری از مهامران برای
مهامرت به روسیه است.

اگرچه شهر مسوو یوی از گران ترین موان ای
زنخگی در روسیه است ،اما نوز م یک مقصخ منطقی
برای مهامران تهقی می شود.
شما رگز در مسوو دسته نمی شویخ .شما به زنخگی

پرشور شبانه دسترسی داریخ و می توانیخ در طیف
وسیعی از سازمانهای معتبر کار و ت صیز کنیخ.
سیستم موان یابی و حمز و نقز شهر سفر به شهر ای
دیگر روسیه (و فراتر از آن) را آسان می کنخ .مسوو
فرحت ای شغهی در مشاغز آموزش زبان ،دخمات
دیپهماتیک و بخش ما ی را ارائه می د خ و دفتر مرکزی
بسیاری از شرکت ا در مسوو قرار دارنخ.

سن پترزبورگ
سن پترزبورگ مرکز تاریخی و فر نگی روسیه است.
ترکیبی از مسوو ،پاریس و ونیز که با سادتمان ای
نیوکالسیک بسیار زیبا و موزت ا و تئاتر ای بی شماری
کامز شخت است.

مهامران قادر دوا نخ بود در زمینه ای پزشوی و
ت قیقات مناب

دارویی ،تخریس ،مخیریت فروش،

دخمات حقوقی و آموزش در این شهر مشغول به کار
شونخ.

به طور متوسط ،حقوق دو یا سه برابر کمتر از مسوو
است.
دبر دوب این است که مسون بسیار مقرون به حرفه
است.
امارت متوسط آپارتمان در بهترین نقطه در مرکز شهر
ما انه حخود  ۵۰۰دالر است که بسیار ارزانتر از شهر
مسوو می باشخ .سرانجام ،شما قادر دوا یخ بود از مزایای
زنخگی در یک شهر فر نگی غنی ت ببریخ.

بهترین شهر برای تحصیل
بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل کشور
روسیه را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب می
کنند.
از همین رو انتخاب بهترین شهرهای روسیه از حیث
تحصیل در این بخش به دانشجویان عالقه مند به
تحصیل در این کشور کمک شایانی می کند.
دانشجویان عالقه مند به تحصیل در کشور روسیه ،با
مطالعه مقاله تحصیل در روسیه در وب سایت
آریاناپارس قادر خواهند بود شرایط تحصیل در این

کشور را جویا شوند و در صورت تمایل برای ادامه
تحصیل در این کشور اقدام نمایند.

رتبه های علمی
با تومه به رتبه بنخی برترین دانشگات ای کشور

روسیه ،شهر مسوو با سه نماینخت بهترین شهر از حیث
کیفیت و رتبه دانشگا ی را به دود ادتصاص دادت است.
از دیگر شهر ای برتر روسیه می توان به سن
پترزبورگ و نووسیبرسک اشارت کرد.
• Lomonosov Moscow State University
• Novosibirsk State University
• Saint Petersburg State University
• Tomsk State University
Technical

State

Moscow

• Bauman
University

هزینه های زندگی و تحصیل

شهر تومسک مرکز استانی با مین نام از حیث زینه
ای زنخگی و ت صیز به عنوان یوی از برترین
شهر ای روسیه شنادته می شود.

زینه

دانشجویان با

ای معقول تری نسبت به

شهر ای مسوو و سن پترزبورگ قادر دوا نخ در
برترین دانشگات ای این شهر که در ذیز آمخت به
ت صیز بپردازنخ.
• Tomsk State University
• Tomsk Polytechnic University
• Siberian State Medical University
• Tomsk State Pedagogical University

امنیت

به گزارش اقتصادنیوز ،مسوو مزء  ۶۰شهر امن مهان
برای سال ماری بود.
پایتخت روسیه مقام  ۳۷را در این یست به دود
ادتصاص داد که براسای  ۵۷شادص تخوین شخت است.
مچنین مسوو از ن ر ایمنی در زمینه آموزش در بین

سی شهر برتر قرار دارد.
به نقز از ریو نووستی این رتبه بنخی وضعیت شهر ا را از
چهار مهت ارزیابی کردنخ.
عالوت بر ایمنی در حوزت پزشوی ،شادص ای ایمنی

زیرسادت ا و مچنین امنیت شخصی و دیجیتال مورد
تومه قرار گرفت.
برنخ آریاناپاری تنها دارنخت مجوز ای وزارت تعاون ،کار
و رفات امتماعی و وزارت عهوم ت قیقات و فن آوری در
ایران می باشخ

اد نماینخگی از بسیاری مراکز معتبر مهان ،ارائه
حخ ا پرونخت موفق به چنخین سفارت کشور ای
مختهف دنیا و ایجاد رابطه مبتنی بر رضایت قهبی و
اطمینان داطر موکهین عزیز

موارت بزرگترین

افتخار آریاناپاری بودت و سر وحه عمهورد آتی
دود نیز دوا خ بود.

