اطالعات عمومی شهر اوفا
اوفا یکی از بزرگترین شهرهای روسیه است که در سال  1574تأسیس شده است  ،پایتخت جمهوری
باشکورستان  ،ادمینیس  ،مرکز دلپذیر منطقه .
یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی  ،فرهنگی و علمی فدراسیون روسیه است .فاصله اوفا از مسکو در
بزرگراه  1356کیلومتر و در یک خط مستقیم  1165کیلومتر است.
مساحت  707.93 -کیلومتر مربع .جمعیت  1،128،787 -نفر ( .)2020از اول ژانویه سال  ، 2019این شهر
از نظر جمعیت از نظر  1111شهر از فدراسیون روسیه در رتبه یازدهم قرار داشت .این شهر همچنین از نظر
جمعیت 31مین شهر اروپا است .ملیت ها
روسی ها  ،تاتارها  ،مشیرها  ،اوکراینی ها و دیگران .مذاهب  -ارتدوکس  ،مسلمانان.
به عنوان بخشی از ساختار اداری و سرزمینی  ،شهر اوفا از  7منطقه شهری تشکیل شده است:
 ،Demskyکالینینسکی  ،Kirovsky ،لنینیست  ،اکتبر  Ordzhonikidzevsky ،و اتحاد جماهیر
شوروی.
متوسط حقوق روز در اوفا به  32،792روبل رسیده است.
این شهر در سواحل رودخانه بالیا  ،در محل تالقی رودخانه های اوفا و دیما  ،در دشت صخره ای بدون
شکاف  ، Pribelskayaدر  100کیلومتری غرب از پشته های ادرار جنوبی واقع شده است .این عمدتا در
میان رودخانه های بالیا و اوفا  ،در شبه جزیره اوفا قرار دارد .طول از شمال به جنوب  53.5کیلومتر  ،از
غرب به شرق  29.8کیلومتر است .ارتفاع مرکز شهر  150متر است.
اوفا در منطقه زمانی  MSC + 2زمان ) ( Yekaterinburgقرار دارد .جبران زمان اعمال شده نسبت به
 UTC +5: 00است .مطابق با زمان و طول جغرافیایی قابل اجرا  ،میانگین ظهر آفتابی در  Ufaدر ساعت
 13:16رخ می دهد.
این شهر در منطقه زیرزمینی شمال غربی-استپ منطقه واقع شده است .آب و هوا نسبتاً قاره ای است ،
اما نه مرطوب  ،تابستانها با تغییر جزئی درجه حرارت از ماه به ماه گرم است و زمستان های آن نسبتاً
سرد و طوالنی است.
ژانویه درجه حرارت متوسط 12.4 :درجه سانتی گراد (حداقل 48 :درجه سانتی گراد)؛ جوالی° C 19.7 :
(حداکثر )+39 :متوسط دمای ساالنه هوا 3.8+ :درجه سانتی گراد .میانگین میزان بارش 589 :میلی متر.

در حال حاضر  ،شرکت های شهری درگیر پاالیش نفت  ،شیمی و مهندسی مکانیک هستند .اساس
اقتصاد این شهر سوخت و انرژی و مجتمع های ماشین سازی است .حدود  200شرکت بزرگ و متوسط
صنعتی در  Ufaمتمرکز شده اند.
یکی از مدرن ترین و بزرگترین مجتمع های پاالیش نفت در روسیه در اوفا واقع شده است .عمق پاالیش
نفت که در آن  ٪84.9و با میانگین روسیه  ٪74است.

صنعت پاالیش نفت:
 شعب شرکت سهامی عام شرکت باشنفتصنایع پتروشیمی و شیمیایی:
-

" - PJSC "Ufaorgsintezتولید پلی اتیلن با فشار باال ) ، (LDPEفنل  ،استون  ،پلی
پروپیلن (بیش از  70مارک)  ،اتیل الکل مصنوعی و هیدرولیز و سایر محصوالت شیمیایی

"- JSC "Ufahimpromدر حال حاضر تولید علف کش ها  ،ترکیبات ارگانوکلرین  ،رزین های اپوکسی ،
مواد شیمیایی TPA ،منحل شده است.

حمل و نقل نفت و گاز:
 (Transneft Ural JSCحمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی)– ( - LLC Gazprom transgaz Ufaحمل و نقل بنزین)

مهندسی و ابزار دقیق:
 انجمن تولید موتور ساخت )Ufa (UMPO انجمن تولید سازندگان ) ، Ufa (UPPOکارخانه 40 شرکت واحد ویژه ایالتی فدرال "( "Ufa Plant Microelectronic Magnetronتولید تجهیزاتارتباطی )
 شرکت تحقیق و تولید "چند ضلعی" (تولید تجهیزات ارتباطی) کارخانه فلزات غیر آهنی ( Ufaدفع زباله های فلزات با ارزش و غیر آهنی) -کارخانه آزمایشی "( Ufa "Etalonتولید  ،تعمیر  ،نگهداری ابزار دقیق)

 انجمن تولیدی باشرقی "پیشرفت" (تولید محصوالت صنعتی  ،وسایل ارتباطی ویژه  ،کاالهای مصرفی)– ( Bashsantekhmontazh OJSCنصب شبکه های مهندسی و سیستم های گرمایشی  ،تأمین آب و
گاز)
 کارخانه ترشیلی باسک. شرکت آموزش و تولید یوفا جامع  Allروسی نابینایان کارخانه تعمیرات لوکوموتیو Ufa کارخانه قطعات خودرو شرکت سهامی باز "شرکت علمی تولیدی  Ufaصاعقه" -شرکت واحد دولتی "دفتر علمی طراحی و فناوری" گرداب

 کارخانه ترانسفورماتور  ، Ufaکه بخشی از شرکت هلدینگ  Elektrozavodاست. -شرکت تحقیق و تولید " ) "Burintechتولید ابزار حفاری (

گیاهان بتونی آرمه:
–  ( GlavBashStroy OJSCمحصوالت بتن مسلح  ،سیلیکات گازی  ،ظرفیت بتن مسلح ) 210 -هزار متر
مکعب در سال  ،با نام تجاری  StroyPlanet OJSCعمل می کند.
–  ( DSK KPD LLCبتون  ،بتون مسلح و محصوالت از آنها )
– " ( OJSC "Ufa ZHBZ-1بتون  ،بتون مسلح و محصوالت از آنها  ،ظرفیت محصوالت بتن مسلح 75
هزار متر مکعب در سال )
–  ( Ufa ZHBZ-2بتون  ،بتون مسلح و محصوالت از آنها  ،ظرفیت محصوالت بتونی مسلح  140هزار متر
مکعب در سال )
ساخت و نصب و سایر مصالح ساختمانی:
 شرکت سهامی ووستوکنفتزاوودونتانتزا  ( OJSCساخت و نصب  ،ساخت سازه های فلزی )) Bashstrom OJSC -تولید مواد کوچک قطعات دیواری(

–  (Bashneftezavodstroy OJSCکار ساخت و ساز و نصب  ،تولید مصالح ساختمانی )
) OJSC "Ufa Combine of Material Building" -تولید آجرهای ساختمانی و کاشیهای سرامیکی(

صنعت نجاری:
 ") LLC "Ufa Plywood-Plate Factoryتولید تخته سه ال  ،تخته فیبر  ،تخته و الوار( صنایع دستی هنری باشکی " ( "Agidelتولید صنایع دستی هنرهای مردمی ) شعبه " ) "Ufa Plywood Mill" OJSC "BCC" Bashlespromنجاری  ،تولید نئوپان(– " ) JSC "Belsky DOKنجاری (
 ) NPO Polymerتولید کف(– ) Kronoshpan LLCنجاری(

صنعت شیشه:
 -شعبه شرکت  Rusjam Steklotara Holdingدر ( Ufaساخت ظروف شیشه ای)

صنایع غذایی:
 ") JSC "Bashkirhlebpromتولید محصوالت نانوایی( -گیاه نوشیدنی غیر الکلی مغذی  -تولید کویاس تخمیر زنده  ،آب آشامیدنی  ،چای سرد و نوشابه.

صنعت سبک:
 ) Silver Peak LLCتولید کاالهای چرمی  ،خیاطی کیف های ورزشی  ،کوله پشتی های مدرسه وگردشگری(
 کارخانه آرایشی و بهداشتی" ) Ufa" Enchantressتولید لوازم آرایشی و بهداشتی عطر و محصوالتغذایی(
 ) Ufa Cotton Mill OJSCتولید محصوالت نساجی( -شرکت دولتی "مرکز مد جمهوری" (مدل سازی و تولید پوشاک  ،خدمات برای جمعیت)

صنعت داروسازی:
 گیاه ویتامین ( Ufa Ufavitaتولید داروهای نهایی) -شرکت واحد دولتی "( "Immunopreparationتولید داروهای ایمنی و دارویی)

انرژی:
 شرکت شبکه الکتریکی باشکوه  OJSCیک شرکت تابعه  Sistema OJSC AFKاست Bashenergoaktiv OJSCیک شرکت تابعه  Inter RAO UES OJSCاست.“LLC "Energoremont شرکت واحد شهری "شبکه های مهندسی"اوفا یک قطب اصلی حمل و نقل در روسیه (راه آهن  ،خط لوله  ،بزرگراه  ،مسیرهای هوایی و رودخانه ای)
است .رودخانه قابل پیمایش بالیا با شاخه خود اوفا  ،در اینجا با مسیر تاریخی راه آهن ترانس سیبری
تالقی می کند .این شهر توسط رودخانه های اوفا و بالیا به قسمت های مرکزی و حاشیه ای تقسیم می
شود.
خطوط هوایی معمولی از سال  1938شروع به کار می کنند .از فرودگاه بین المللی اوفا پروازهای داخلی
برنامه ریزی شده را در  27شهر روسیه (از جمله در سیمفروپل) و همچنین پروازهای منظم بین المللی به
شهرها انجام می دهد :استانبول  ،آنتالیا  ،بارسلونا  ،داالمان  ،تاشکند  ،خوجند  ،بانکوک  ،دوشنبه ،
الرناکا  ،دابلیم ( گوا)  ،دبی  ،هراکلیون  ،باکووتر.
در سال  ، 2014این فرودگاه رهبر ترافیک مسافر در میان بندرهای هوایی منطقه فدرال ولگا شد.
عالوه بر این  ،فرودگاه هوایی ورزشی  Zabelskyدر این شهر واقع شده است  32 ،کیلومتری غرب شهر
میدان هوایی پاووشینو و  15کیلومتری شرق این شهر میدان هوایی تاشو است.
اوفا از معدود شهرهایی در جهان است که کد فرودگاهی ) (UFAبا نام کامل فرودگاه و شهر مطابقت دارد
و نام آن در حمل و نقل هوایی بدون مخفف استفاده می شود.
پیمایش در رودخانه بالیا حدود صد و پنجاه سال رسما وجود دارد .البته پیاده روی های رودخانه به شما
امکان می دهد تا در کمترین زمان ممکن بهترین منظره از شهر را ببینید .حمل و نقل رودخانه (حمل و
نقل هوایی درون شهری) حمل و نقل کاال و مسافر را با کشتی در مسیرهای آبی داخلی  ،اعم از طبیعی
(رودخانه ها  ،دریاچه ها) و مصنوعی (کانال ها  ،مخازن) انجام می دهد .در تابستان  ،گذرگاه های کشتی
اوفا در رودخانه های  Belayaو  Ufaکار می کنند.

راه آهن که از طریق اوفا عبور می کند ارتباط بین مناطق غربی و مرکزی روسیه با  Uralsو سیبری را
فراهم می کند .اینجا مرکز شعبه باشکوه راه آهن کویبیشف  -شعبه راه آهن روسیه است .این شهر
دارای  9ایستگاه راه آهن است  ،بزرگترین ایستگاه تجاری ایستگاه دیوما است.
بزرگراه ها شهر را با مسکو  ،چلیابینسک  ،کازان  ،سامارا  ،پرم و اورنبورگ متصل می کنند .عالوه بر این
 ،اوفا تا سال  2019تنها شهر روسیه است که به طور هم زمان توسط دو بزرگراه فدرال به مسکو وصل
شده است.
به عنوان حمل و نقل شهری  ،تراموا  ،واگن برقی  ،اتوبوس  ،تاکسی مسیر ثابت  ،تاکسی کار می کنند.
ساخت مترو (مترو) لغو شد .در عوض  ،برنامه کلی سازماندهی حرکت راه آهن سبک را تا سال 2025
پیش بینی کرده بود.

مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی:
 روسیه  -دفتر نماینده وزارت امور خارجه روسیه؛ بالروس  -شعبه سفارت؛ تاجیکستان  -کنسولگری عمومی؛شهرهای دوقلو :آنکارا  ،ترکیه ؛ هاله  ،آلمان ؛ وین ،اتریش ؛ ،Qiqihar ،Hefei ، Shenyang
 ،Nanchangچین ؛ نور سلطان  ،قزاقستان؛ بیشکک  ،قرقیزستان؛ مینسک  ،بالروس
شهرهای شریک :مسقط  ،عمان؛ الیپزیگ  ،آلمان؛ سوخوم  ،آبخازیا؛ کیتاکیوشو  ،ژاپن؛ مرسین  ،ترکیه؛
پاولودار  ،قزاقستان؛ چونگ کینگ  ،چین و شهرهای روسیه (کازان .سوچی  ،سامارا  ،چلیابینسک ،
یکاترینبورگ  ،اورنبورگ  ،استرلیتالمک  ،پرم  ،یاکوتسک  ،کراسنودار).
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