اطالعات عمومی شهر ولگاگراد
ولگاگراد شهری در جنوب شرقی بخش اروپای روسیه با جمعیت  468 013 1نفر
( )2019است .از اول ژانویه سال  ، 2019این شهر از نظر جمعیت از نظر  1150شهر
فدراسیون روسیه در مکان  15ام قرار داشت  .فاصله مسکو از ولگاگراد در بزرگراه
 968کیلومتر  ،و در یک خط مستقیم  912کیلومتر است .مساحت 859،353 -
کیلومتر مربع.
ملیت ها  -روسی  ،ارمنی  ،اوکراینی  ،تاتار  ،آذربایجانی  ،کازاخ  ،بالروس  ،کره ای.
دین  -کاتولیک  ،ارتدوکس  ،جیو  ،مسلمان  ،بودایی  ،باپتیست و دیگران.
 8بخش اداری ولگاگراد (به ترتیب موقعیت جغرافیایی آنها از شمال به جنوب):
کارخانه تراکتور  ،اکتبر سرخ  ،مرکزی  ،دژژینسکی  ،وروشیلوفسکی  ،اتحاد جماهیر
شوروی  ،کیروفسکی  ،ارتش سرخ .متوسط حقوق در منطقه ولگاگراد در سال 2019
مطابق روز  31،666روبل است .ولگاگراد در قسمتهای تحتانی ولگا در سواحل غربی آن
با شکل های مختلف زمینی واقع شده است :ولگا آپلود با جنوبی ترین نوک آن ،
قسمت شرقی شهر توسط پایین کوه سرپینسکی اشغال شده است.
دشت ولگا-آکتوبینسکایا نیز متعلق به این شهر است  ،شامل اولین تراس ولگا و نوار
ساحلی در ساحل غربی و مصب رودهای استپی ( Wet ،Sukhaya Mechetka
 )Yelshanka ، Tsaritsa ،Wet Mechetka ،Mechetkaو پرتوهای جریان یافته
به منطقه ولگاگراد در شمالی ترین لبه شهر  ،نیروگاه برق آبی ولگا در سواحل مخزن
ولگاگراد واقع شده است  .آب و هوا قاره معتدل است .میانگین میزان بارش در سال
 347میلی متر است .زمستانها معتدل است و با مضرات مکرر  ،تابستان گرم و طوالنی
است .تغییرات شدید دما در همه اوقات سال امکان پذیر است.
حداقل دما در زمستان ( -33درجه سانتیگراد) و دمای حداکثر تابستان ( 42.6درجه
سانتیگراد) .میزان بارش در تمام فصول بین  45-28میلی متر است .مطابق با زمان و
طول جغرافیایی قابل اجرا  ،میانگین ظهر آفتابی در ولگاگراد از ساعت  13:02آغاز می

شود.ولگاگراد  ،مانند کل منطقه ولگاگراد  ،در منطقه زمانی (MSC + 1زمان سامارا)
واقع شده است .جبران زمان اعمال شده نسبت به  UTC +4: 00است.

فاصله از ولگاگراد تا نزدیکترین شهرهای بزرگ (از طریق جاده) :
سن پترزبورگ  1668کیلومتر
مسکو  964کیلومتر پوند
ورونهژ  568کیلومتر پوند
سامارا  864کیلومتر پوند
ساراتوف  393کیلومتر پوند
کامیشین  198کیلومتر پوند
کازان  1087کیلومترپوند
والژسکی  27کیلومتر پوند
لنینسک  69کیلومتر پوند
ولگودونسک  310کیلومتر پوند
روستوف-دان 479-کیلومتر پوند
استاوپول  584کیلومتر پوند
سوچی  1047کیلومتر پوند
این شهر در وضعیت اقتصادی بسیار سختی قرار دارد .با فقر یک میلیون نفر از
فقیرترین شهرهای روسیه است .بزرگترین شرکت های شهر:
مهندسی و دفاع :موانع  ،گیاه تراکتور  ، Volgogradneftemash ،کارخانه تجهیزات
حفاری  ، Severstal-Metiz ،کارخانه تجهیزات اندازه گیری وزن  ،گیاه پتروف.

متالورژی :اکتبر سرخ  ،کارخانه آلومینیوم
حمل و نقل :شعبه ولگاگراد راه آهن ولگا  ،کانال ولگا-دون  ،فرودگاه ولگاگراد ،
متروالکتروان
صنعت ساخت و ساز :محصوالت بتون مسلح WOLMA ،
صنایع شیمیایی :سوز آور  ،گیاه سیاه کربن  ،لوکوویل-ولگاگرادنفتپیرابوتکا

انرژی:
نیروگاه آبی  ، Volzhskaya ،نیروگاه منطقه ای ایالتی TPP-3 CHPP-1CHPP-2 ،
صنایع غذایی :باغ های پریدونیا  ، Confil ،گیاه خردل سارپتا ،آبجو ،
 ، Sarepta-TomatoProm ، Volgomyasomoltorgآسیاب سارپتا  ،نانوایی شماره
 ، 5نان ارتش سرخ  ، MegaMix ،ماکارنا  ،سالمت  ،گیاه لبنی  ،گیاه خردل ولگاگراد ،
 ، RODOSنان روسی Volgogradoblproduct ،
مسیر های منظم اتوبوس از ایستگاه مرکزی اتوبوس در روسیه و همچنین جمهوری
های  Անդրկովկասو آسیای میانه سازماندهی می شود .دروازه مسافری راهآهن
این شهر ایستگاه ولگاگراد 1-است و ایستگاه  Volgograd-2نیز برای حمل و نقل
باری (قبالً و حومه شهر) استفاده شده است .هر دو ایستگاه متعلق به شعبه ولگاگراد
راه آهن ولگا است 4 .ایستگاه از این ایستگاه ها وجود دارد،Astrakhan ،Saratov :
Rostov. ،Krasnodar
دروازه هوایی این شهر فرودگاه بین المللی گومرک است که در دهکده گمراک در 10
کیلومتری ولگاگراد واقع شده است.در قسمت جنوبی شهر  ،کانال ولگا-دون آغاز می
شود  -واحدی از یک سیستم عمیق دریای منفرد که از طریق آن شهر با آب به
دریاهای خزر  ،سیاه  ،بالتیک و سفید  ،مسکو و سن پترزبورگ وصل می شود.
ولگاگراد پروازهای مسافری و توریستی را در رودخانه مرکزی  ،در اسکله ایستگاه
رودخانه  ،باری  -در بندر رودخانه تاتیانکا انجام می دهد.

اتوبوس  ،اتومبیل  ،واگن برقی  ،تراموا و قطار برقی وجود دارد .ترولیبوس ولگاگراد
(طول کل شبکه ترولیبوس  159کیلومتر و  14مسیر است).
سیستم ترامواء ولگاگراد از سه خط غیر متصل تشکیل شده است که یکی از آنها یک
تراموا سریع است که شامل تراموا زیر زمینی است که برای ساکنان ولگاگراد و مهمانان
حیرت آور شهر معمولی است :شش ایستگاه ساخته شده مطابق با استاندارد مترو.
قطار برقی شهر ولگاگراد عالوه بر ولگاگراد  ،ولژسکی  ،کوتلنیکو  ،سوروویکینو نیز
خدمت می کند .قطار برقی تنها نوع حمل و نقل برقی مسافر است که مسیرهای طی
شده در طول کل شهر  -از ایستگاه یوزنهایا تا ایستگاه اسپارتانوفای شمالی و بعد از
آن به شهر ماهواره ای ولژسکی  -تنظیم شده است .مرکز شبکه ایستگاه راه آهن
 Volgograd-1است.در حال حاضر ولگاگراد دو قلو از  25شهر است  ،بسیاری از آنها
خیابان ولگاگراد دارند :کاونتری  ،انگلستان؛ اوستراوا  ،جمهوری چک؛ دیژون  ،فرانسه؛
کمی  ،فنالند؛ لیژ  ،بلژیک؛ تورین  ،ایتالیا؛ بندر سعید  ،مصر؛ چنای  ،هند؛ هیروشیما ،
ژاپن؛ کلن  ،آلمان؛ کمیتس  ،آلمان؛ کلیولند  ،ایاالت متحده ؛ تورنتو  ،کانادا؛ چنگدو ،
چین؛ جیلین  ،چین؛ ایروان  ،ارمنستان؛ کروشواچ  ،صربستان؛ روسه  ،بلغارستان؛
ازمیر  ،ترکیه؛ پلونسک  ،لهستان؛ سانتانسکی  ،بلغارستان؛ اورالندو (شهر)  ،ایاالت
متحده؛ اولوانو-رومانو  ،ایتالیا؛ سواستوپل  ،روسیه  /اوکراین.
اتحادیه اتاق تجارت و صنعت ولگاگراد https://volgogradcci.ru :
رئیس ولگاگراد Tkachenko Vadim Evgenievich : CCI
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