اطالعات عمومی شهر مسکو
مسکو پایتخت روسیه (تاسیس در سال  ، )1147شهری با اهمیت فدرال  ،مرکز اداری
منطقه مرکزی فدرال و مرکز منطقه مسکو است .بزرگترین شهر روسیه از نظر جمعیت
  079 678 12نفر .تراکم جمعیت  4950.43نفر در کیلومتر مربع ( )2020است کهال در اروپا واقع شده و در بین ده شهر جهان از
پرجمعیت ترین شهرهایی است که کام ً
نظر جمعیت  ،بزرگترین شهر روسی زبان در جهان است .مساحت  2561.5 -کیلومتر
مربع.
مرکز کلیسای ارتدکس روسیه (کلیسای مسکو) .ادیان دیگر  -اسالم  ،یهودیت ،
بودیسم  ،ارتداد ارمنی  ،لوترانیسم  ،کاتولیک  ،پروتستانتیسم .ملیت ها  -روس ها ،
اوکراینی ها  ،تاتارها  ،ارمنی ها  ،آذربایجانی ها  ،یهودیان.
مسکو محبوب ترین مرکز اقتصادی  ،توریستی روسیه و مرکز ورزشی کشور است.
مسکو به  12ناحیه اداری تقسیم شده است :مرکزی  ،شمالی  ،شمال شرقی  ،شرقی ،
جنوب شرقی  ،جنوبی  ،جنوب غربی  ،غربی  ،شمال غربی  ،زلنوگرسکی ،
نووموسکوفسکی  ،ترویتسکی.
طبق آمار  ،متوسط حقوق در مسکو در سال  91،420 ، 2019روبل بوده است .مسکو در
مرکز دشت شرقی اروپا  ،بین رودخانه های اوکا و ولگا  ،در محل اتصال اسمولنسک-
مسکوپوند (در غرب)  ،دشت موسکوورتسکو-اوکا (در شرق) و دشت مشچرا (در
جنوب شرقی) قرار دارد که بخشی از سکوی اروپای شرقی است .در شمال و شمال
شرقی مسکو همایش کلی مسکو  ،بزرگترین افسردگی در بخش مرکزی سکوی اروپای
شرقی است .باالترین نقطه در  Teplostanskaya Uplandقرار دارد و  255متر است
 ،پایین ترین نقطه در نزدیکی پل های  Besedinskyاست  ،جایی که رودخانه مسکو
از شهر خارج می شود (ارتفاع این نقطه از سطح دریا  114.2متر است) .این شهر در دو
دوره رودخانه مسکو  ،در دوره میانه خود واقع شده است .عالوه بر این رودخانه ،
چندین رودخانه دیگر (شاخه های مسکو) در این شهر جریان دارند که بزرگترین آنها

Yauza ، Neglinnaya ، Presnya ، Khimka، Skhodnyaو  Nishchenkaو
همچنین  Kotlovka ، Setunهستند.
در داخل  MKADحدود  150رودخانه و رودخانه کوچک وجود دارد که بسیاری از آنها
در مخازن و همچنین حدود  240مخزن باز (حوضچه ها و دریاچه ها) جریان دارد.
مسکو در منطقه زمانی وقت مسکو (زمان مسکو) قرار دارد .جبران زمان اعمال شده
نسبت به  UTC +3: 00است آب و هوا مسکو نسبتاً قاره ای است و دارای فصلی
متفاوت است .زمستان (دوره ای با میانگین دمای روزانه زیر  0درجه سانتیگراد) بطور
متوسط حدود  4ماه طول می کشد  ،از دهه دوم نوامبر ( 10نوامبر) تا دهه دوم مارس
( 20مارس) .دمای روز به طور پیوسته در  5مارس به مقادیر مثبت باز می گردد .در
طول تقویم زمستان  ،دوره های کوتاه یخبندان ( 5-3روز) ممکن است رخ دهد (با
دمای شب تا  -20درجه سانتیگراد  ،به ندرت تا  -30 ، -25درجه سانتیگراد) در همین
زمان  ،آفتاب در دسامبر و اوایل ژانویه مکرر است که درجه حرارت از  -10 ، -5درجه
سانتیگراد به  0درجه سانتیگراد و باالتر می رود و گاهی اوقات به  +9 ، +5درجه
سانتیگراد می رسد .طول فصول بهار از نظر سال متفاوت است و می تواند از  1تا  3ماه
باشد .گاهی اوقات تقریباً تابستان دمای هوا در اوایل ماه آوریل ثبت می شود  ،در
حالی که همزمان  ،هوای سرد در اواخر ماه مه و اوایل ژوئن باز می گردد.
تابستان (دوره ای با دمای روزانه باالتر از  +20درجه سانتیگراد و میانگین دمای روزانه
باالتر از  +15درجه سانتیگراد) حدود  3.5ماه طول می کشد  ،از دهه سوم ماه مه (23
مه) تا پایان اوت ( 29اوت)  ،روز درجه حرارت اغلب به  30درجه می رسد.
گرم ترین ماه جوالی است .پاییز در مسکو طوالنی است  ،با آغاز ماه سپتامبر آغاز می
شود  ،در اواسط نوامبر پایان می یابد  -اوایل دسامبر  ،هنگامی که میانگین دمای
روزانه به طور پیوسته از  0درجه سانتیگراد پایین می آید  ،غالباً دمای بعد از شروع
ال از بین می
زمستان شناسی به مقادیر مثبت باز می گردد ، .پوشش برفی کام ً
رود.گرمترین تاریخ مشاهدات هواشناسی در پایتخت سال  2019بود

 میانگین دمای ساالنه  7/7درجه سانتیگراد  ،میانگین حداکثر دمای روزانه+11.5 :درجه سانتیگراد (در حالی که میانگین دمای مثبت برای ماهها از جمله در مارس ،
نوامبر ثبت شد .میانگین سرعت باد ساالنه  2.3متر بر ثانیه است .متوسط رطوبت
ساالنه  77درصد است  ،در ماه دسامبر به  85درصد  ،در ماه می به  64درصد کاهش
می یابد.
طی یک سال  800-600 ،میلی متر بارندگی جوی در مسکو و قلمرو مجاور آن رخ می
دهد که بیشتر آنها در تابستان رخ می دهد .سطح بارش در یک محدوده نسبتاً زیاد
متفاوت است  ،و هم مقادیر زیادی و هم اندک امکان پذیر است.
مدت زمان نور روز از  7ساعت  00دقیقه در تاریخ  21دسامبر تا  17ساعت  34دقیقه
در تاریخ  21ژوئن متغیر است.
حداکثر ارتفاع خورشید در باالی افق از  11درجه تا  21دسامبر تا  58درجه در  21ژوئن
است.
مسکو بزرگترین مرکز مالی در مقیاس تمام روسیه  ،یک مرکز تجاری بین المللی و یک
مرکز مدیریت برای بخش بزرگی از اقتصاد این کشور است .به عنوان مثال  ،حدود
نیمی از بانکهای ثبت شده در روسیه در مسکو متمرکز شده اند .عالوه بر این ،
بزرگترین شرکت ها در مسکو ثبت و دارای دفاتر مرکزی هستند  ،اگرچه تولید آنها
می تواند هزاران کیلومتر از آن واقع شود .از نوامبر  ، 2019از  200شرکت بزرگ این
کشور  104 ،در مسکو ثبت شده است .مسکو مرکز اصلی مهندسی مکانیک  ،از جمله
مهندسی برق  ،ابزار  ،ماشین  ،کشتی  ،ساخت ابزار است .متالورژی آهنی و غیر آهنی
(تولید آلیاژهای آلومینیوم)  ،شیمیایی  ،سبک  ،صنعت چاپ .اما در سالهای اخیر
روندی برای انتقال تولید در خارج از مسکو اتفاق افتاده است.
تعداد قابل توجهی از شرکت های صنایع دفاعی در قلمرو شهر فعالیت می کنند  ،از
جمله آنها:
 -مرکز تحقیقات و تولید فضایی کشور به نام  M.Vخورونیچف

  MiG RSKکه یک سوم از جنگنده های نیروی هوایی روسیه توسط آن طراحی وتولید می شوند؛
 شرکت های مربوط به دفاعی هوایی ( Almaz-Anteyبزرگترین آنها Almaz ، Altair،پیشتاز)
 کارخانه مهندسی توشینو؛ ساخت موشک ICB Vympel؛ شرکت ماشین سازی مسکو به نام  V.Vچرنیشف پاالیشگاه نفت مسکو  -یک تولید کننده عمده از جمله برای صادرات  ،فرآورده هاینفتی؛
کارخانه مکانیکی کراچاروفسکی  -تولید تجهیزات باالبری؛ کارخانه "مسکابل"؛ کارخانه ساخت کشتی و تعمیر کشتی مسکو؛-اکتبر سرخ (کارخانه شیرینی سازی).این شهر برای تولید وسایل نوری و رادیو-الکترونیکی  ،تجهیزات حمل و نقل هوایی و
فضا و دستگاههای مکانیکی با دقت باال دارای پایگاه علمی و فناوری قوی است.
مسکو بزرگترین مرکز مهندسی کشور است  ،بخش قابل توجهی از محصوالت روسی
در اینجا طراحی می شود (خصوصاً حمل و نقل هوایی  ،فضا  ،هسته ای و سالح) ،
فناوری هایی برای ساخت آن در حال توسعه هستند  ،مورد مطالعه قرار می گیرند.
شبکه راه آهن مسکو با ده مسیر اصلی با نه ایستگاه (از هشت ایستگاه -
، Belorusskyکازان  ،کو رسک  ،کیف  ،لنینگرادسکی  ،پاولتسکی  ،ریگا و
یاروسالوسکی) ارائه شده است  -هم درترافیک حومه ای و هم مسافت طوالنی ارائه
می شود ؛

در مسکو فرودگاه های بین المللی  Vnukovoو  Ostafyevoوجود دارد .همچنین
ساکنان و میهمانان این شهر از خدمات سایر فرودگاه های بین المللی واقع در منطقه
مسکو استفاده می کنند :دوومدوووو  ،کالکوفسکی  ،شرمتیویو  ،ژوکوفسکی.
شما می توانید نه تنها با اتومبیل به فرودگاه ها بروید بلکه با استفاده از قطارهای
اکسپرس از ایستگاه های راه آهن خارج می شوید :کیفسکی  -به فرودگاه ونووکوو ،
بلوروسکی  -تا فرودگاه شرمتیویو و پاولتسکی  -به فرودگاه دوموددووا.
از  15مه  ، 1935مترو در مسکو فعالیت می کند که اصلی ترین وسیله حمل و نقل در
پایتخت است .این ششمین سیستم ساالنه مترو در جهان و اولین بار در اروپا است.
طول کل خطوط مترو مسکو  408.1کیلومتر است  ،بیشتر مسیر و ایستگاه ها در زیر
زمین هستند .با توجه به طول خطوط  ،مترو مسکو مقام چهارم جهان را به خود
اختصاص می دهد.
در مترو مسکو  233ایستگاه و  15خط وجود دارد .بسیاری از ایستگاه های مترو
بناهای معماری هستند.
در مسکو سیستم اشتراک گذاری اتومبیل وجود دارد  -کرایه کوتاه مدت اتومبیل با
نرخ هر دقیقه یا ساعت .اشتراک خودرو جایگزین اتومبیل شخصی است و به کمک این
خدمات می توان از تراکم وسایل نقلیه در جاده ها و فضاهای پارکینگ کاست .براساس
اعالم وزارت حمل و نقل  1 ،دستگاه در سیستم اشتراک خودرو می تواند  10دستگاه
شخصی را جایگزین کند .هزینه اجاره ماشین به اپراتور بستگی دارد  ،به طور متوسط
 7-11روبل در دقیقه .مزیت اشتراک ماشین این است که شما مجبور نیستید برای
پارکینگ  ،بنزین  ،شستشوی ماشین و نگهداری آن هزینه کنید .از سال ، 2020
سیستم تقسیم اتومبیل مسکو شامل  8اپراتور، Youdrive ،Delimobil :
Matreshcar ، Yandex.Drive ،Carousel ، Lifcar ، Rentmee ،BelkaCar
است.

اولین سرویس اتومبیل  Delimobilبود که در آگوست سال  2015ظاهر شد .از سال
 ، 2017وزارت حمل و نقل مسکو شرکت های سهمیه اتومبیل را یارانه داده است.
حمل و نقل عمومی آب مسکو :مسکو از زمان اتحاد جماهیر شوروی به عنوان "بندر
پنج دریا" شناخته می شد  -بالتیک  ،سفید  ،خزر  ،آزوف و سیاه .کشتی های کروز از
ایستگاه های رودخانه ای شمال و جنوب که مسکو را با سن پترزبورگ  ،آستاراخان ،
روستوف روی-دان و سایر شهرهای روسیه متصل می کنند  ،عبور می کنند.
د ر طول دوره پیمایش در رودخانه مسکو  ،چندین مسیر تراموا رودخانه فعالیت می
کنند .اسکله های باربری در بنادر رودخانه های شمالی  ،غربی و جنوبی موجود است.
حمل و نقل رودخانه باری در امتداد رودخانه مسکو عمدتا تحویل بارهای مختلف فله از
جنبه ساختاری را تضمین می کند .یک پایانه بزرگ کانتینر در بندر جنوبی وجود دارد.
اتاق بازرگانی مسکو https://mostpp.ru :
رئیس کمیسیون مستقل مسکو :والدیمیر میخائیلویچ افالطونف
آدرس :دفتر مرکزی  ، 107031 ،مسکو  ،خیابان پترووکا  ،د  ، 15.ساختمان 1
تلفن19 12 276 495 7+ :
پست الکترونیکیmostpp@mostpp.ru :

