
 

 اطالعات عمومی شهر کازان

کازان شهری در روسیه است ، پایتخت جمهوری تاتارستان ، بندر بزرگی در ساحل سمت چپ رود ولگا 

اقتصادی ، علمی ، آموزشی ، هنگامی که رودخانه کازانکا در آن جریان می یابد. یکی از بزرگترین مراکز 

تاسیس شد. کازان بزرگترین شهر در منطقه اقتصادی  1005مذهبی ، فرهنگی و ورزشی روسیه که در 

کیلومتر  719 -کیلومتر ، و در یک خط مستقیم  824ولگا است. فاصله کازان از مسکو در امتداد بزرگراه 

 .است

، این  2019(. از اول ژانویه سال 2019نفر ) 1،251،969 -کیلومتر مربع. جمعیت  588.9844 -مساحت 

 .شهر فدراسیون روسیه در رتبه ششم قرار داشت 1111شهر از نظر جمعیت از نظر 

 ملیت ها  

 .مسلمانان ، ارتدوکس ، جیو -روسی ها ، تاتارها ، چاوشی ها ، اوکراینی ها ، ماری. دین 

 .اداری و سرزمینی تقسیم می شود واحد 7قلمرو شهر از اهمیت جمهوری خواهی کازان به 

 : هواپیما ، واخیتوفسکی ، کیروفسکی ، مسکو ، نوو ساوینوفسکی ، ولگا ، اتحاد جماهیر شوروی. مناطق

 .روبل بوده است 36139 انهروزطبق اعالم  2019 سال در تاتارستان جمهوری در حقوقمتوسط 

کیلومتری شرق مسکو واقع  820رودخانه کازان ، در کازان در ساحل سمت چپ رود ولگا ، در محل تالقی 

شده است. به دلیل موقعیت جغرافیایی مطلوب ، کازان مدت هاست که واسطه تجاری بین شرق و غرب 

 .بوده است

 :UTC +3 کازان در منطقه زمانی مسکو )زمان مسکو( واقع شده است. جبران زمان اعمال شده نسبت به

ول جغرافیایی قابل اجرا ، میانگین سحرگاه آفتابی در شهر کازان از ساعت است. مطابق با زمان و ط 00

 .شروع می شود 11:44

کیلومتر است. این شهر در بخش غربی ،  31 -کیلومتر ، از غرب به شرق  29طول شهر از شمال به جنوب 

 کیلومتر روبرو است.  15مرکزی و جنوب غربی با رودخانه ولگا در حدود 

 در مرز غربی شهر.  -ل در امتداد ولگا وجود دارد در کازان یک پ

رودخانه کازانکا از شمال شرقی به غرب از وسط شهر جریان دارد و کازان را به دو قسمت متناسب با 

یکی تاریخی از جنوب به رودخانه و رودخانه جدیدتر یکی به شمال. دو بخش  -خاک تقسیم می کند 

 .مترو متصل است شهر با پنج سد و پل و همچنین یک خط



 

متر است. چشم انداز شهر صاف و تپه ای است. قلمرو شهر با بخش بسیار قابل  60ارتفاع مرکز شهر 

پایین )میانه( ، میانه  -توجهی از سطوح آب مشخص می شود: مخزن کویبیشف ، سه دریاچه بزرگ کبان 

 ، دریاچه های دست ساز ، فوقانی )دور( ، دریاچه های کوچک ، حوضچه های کوچک در نقاط مختلف

Izumrudnoye  ،  Komsomolskoye کانال ، Bulak در مرکز شهر ، رودخانه های کوچک Noksa  ،

Sukhaya Reka  و دیگران. 

آب و هوای کازان نسبتاً قاره ای است ، یخبندان شدید و گرمای فرسوده برای شهر بسیار نادر است و 

روز در سال است.  13و غرب ، آرامش به طور متوسط  معمولی نیست. بیشترین وزش باد در جنوب  

سانتی متر. تعداد  38 -است ، در فوریه و مارس به حداکثر ارتفاع خود می رسد پوشش برف متوسط 

است. 149و  169،  40در یک سال به ترتیب و نیمه ابری ابری و روزهای واضح   

 دماروز در سال. متوسط  16. در پاییز و بهار مه وجود دارد ، فقط کمترین ابری ماه جوالی و آگوست است

 150است. باالترین عمق برف ممکن  (-43حداکثر )- 9، در زمستان  +(39حداکثر + )17تابستان  در

درصد است. آب و هوا با  75متر بر ثانیه و رطوبت هوا  3.6سرعت باد ساالنه سانتی متر است. متوسط 

پایدار زیر صفر اوایل آوریل و با دمای متوسط  -، در اواخر ماه مارس دمای مثبت پایدار ، به طور متوسط 

می دهد ،  اوایل نوامبر برقرار می شود. بیشترین میزان بارش از ژوئن تا اکتبر رخ -در اواخر اکتبر  -

بیشترین میزان سقوط آنها در ژوئن و حداقل در مارس است. در طول سال ، میانگین روزهای بارش با 

امتیاز ، کل پوشش ابر  4.1روز در دسامبر(. کمترین پوشش ابر  24روز در ماه مه تا  11است )از  197حدود 

 .امتیاز است 6.7

جاری و توریستی روسیه ، رهبر سرمایه گذاری در دارایی کازان یکی از بزرگترین مراکز صنعتی ، مالی ، ت

 BBدر  Fitchتوسط  Kazanهای ثابت و ساخت و ساز در منطقه ولگا است. رتبه بندی بلند مدت اعتبار 

 تأیید شده است.

 اساس صنعتی شهر صنایع مهندسی ، شیمیایی و پتروشیمی ، صنایع سبک و مواد غذایی است.

، قدیمی ترین  Kazanorgsintez های کازان ، مجموعه بزرگ شیمیایی در میان بزرگترین شرکت

کارخانه باروت کازان در روسیه و خوشه بی نظیر سه شرکت صنعت هواپیمایی در روسیه به طور هم زمان 

،  (Tu-160) تولید کننده بزرگترین بمب استراتژیک جهان KAPO کارخانه های تولید هواپیما -

 .هستند KMPO و ساختمان موتور KVZ ساختمان هلیکوپتر

شرکت بزرگ روسی قرار دارد. مساحت کل مراکز تجاری شهری  500شرکت در  6در کازان ، دفتر مرکزی 

طبقه بندی می  "ب"و  "الف"هزار متر مربع در طبقه های  127هزار مترمربع است که از این تعداد  330

روسیه در رده سوم ، تنها در مسکو و سن پترزبورگ های خود ، کازان در  شوند. از نظر کل سرمایه بانک

 .دوم است



 

های حمل و نقل و تدارکات در روسیه است. در کازان ، خطوط ریلی به  کازان یکی از بزرگترین قطب

ایزفکس ، پرم ، یکاترینبورگ ، اولیانوف ، بوگولما ، اوفا ، نیژنی نوگورود ، مسکو ، یارانسک ، کیروف می 

 روند. 

کریدور حمل و نقل چین  -می گذرد ، همچنین قرار است از شمال راه  P175 مجاورت شهر ، بزرگراهدر 

 .غربی نیز عبور کند

 

 :دروازه های حمل و نقل شهر عبارتند از

کیلومتری جنوب شرقی شهر در نزدیکی روستای  26فرودگاه بین المللی کازان به نام گابداهلل توکی در  - 

 و منطقه الئیسفسکی تاتارستان واقع شده است. استولبیشچه در قلمر

این پروازها در روسیه ، کشورهای همسایه و همچنین در ترکیه ، فنالند ، امارات متحده عربی ، تایلند ، 

، میزان تردد مسافر در فرودگاه بالغ بر  2019یونان ، اسپانیا و سایر کشورها انجام می شود. در پایان سال 

 .روسیه باشدشلوغ که باعث می شود یازدهمین فرودگاه  نفر بود 3،470،742

 Kazan-2 و Kazan-1 ایستگاه های راه آهن  -

 2و ایستگاه اتوبوس در ایستگاه راه آهن کازان  "شرق"،  "جنوبی"،  "مرکزی"ایستگاه های اتوبوس   -

 ایستگاه رودخانه و بندر رودخانه کازان  -

کیلومتری رودخانه ولگا ، واقع در ساحل سمت چپ آن در شهر کازان. یکی از  1310بندر رودخانه در 

در بخش  Deepwaterمراکز اصلی حمل و نقل و بزرگترین بندر تاتارستان که با سیستم یکپارچه 

 .اروپایی روسیه با دریاهای بالتیک ، سفید ، خزر ، آزوف و دریای سیاه متصل است

مسیر ترولیبوس ، چندین مسیر تراموا و چند ده سرویس  16مسیر اتوبوس ،  93ل عمومی )حمل و نق

تعداد  2019تاکسی( و اتومبیل های شخصی حالت های اصلی حمل و نقل در کازان است. در پایان سال 

 .اتومبیل در هر هزار نفر رسید و رشد خود را ادامه می دهد 355.5اتومبیل های کازان به 

 های خارجی در کازان:  نمایندگی

کنسولگری ژنرال های ترکیه ، ایران ، قزاقستان ، مجارستان ، چین ، ازبکستان ، شعبه سفارت جمهوری 

 .بالروس ، کنسول های افتخاری فرانسه ، اسپانیا ، بالروس ، مقدونیه ، نامیبیا
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