
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 آشنايی با استان آلماتی قزاقستان گزارشموضوع: 

 با سالم

آشنايی با  " عنوان با سلطان نور - ايران اسالمي جمهوري سفارت در شده تهيه گزارش تصوير پيوست به احتراما         

  جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي گردد . "استان آلماتی قزاقستان 

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي  - 

 الزم اريجهت بهره برد  - 

 جناب آقاي  صمدزاده صابر سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در نورسلطان  - 

 جناب آقاي  يادگاري رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي ) تركمنستان و قزاقستان (  - 

 ي رئيس محترم اداره اطالع رساني و بولتنجناب آقاي  شمسي زاده راوند  - 

 

 

 

  ٥٥١٩ / ٣٨٢ / ٧٥٣٢١٤ :شماره 
 ٩٢/٩٣/٥٢٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 استان آلماتی

 جغرافیایی موقعیت 

. است هزارکیلومتر مربع 223.9 آن مساحت. است واقع شده قزاقستان جمهوری شرقی جنوب در آلماتی استان

جنوب با قرقیزستان، در شمال با استان  شرق با چین،از  جنوب شرق جمهوری قزاقستان قرار دارد و این استان در

 غرب با استان ژامبیل هم مرز است. لخاش ودرادریاچه بشمال غرب با   ،شرقی قزاقستان

  تقسیمات کشوری 

شهر زیر مجموعه تقسیم شده است. جمعیت  3 ناحیه و 17 بهاستان این کورگان است.  مرکز استان شهر تالدی

مطابق دستور رئیس  –کورگان اتحاد دو استان آلماتی و تالدی میلیون نفر است.  2استان در حال حاضر بیش از 

با حكم رئیس  ؛ اما بعدآلماتی صورت گرفت شهر دربا مرکزیت  1997 آوریل 22 جمهور جمهوری قزاقستان مورخ

مرکز استان آلماتی ، شهر تالدی کورگان "درباره جابجایی مرکز استان آلماتی" 2001 آوریل 14در تاریخ جمهور 

 شهر آلماتی به عنوان پایتخت سابق قزاقستان، هم اکنون یكی از شهرهای داری موقعیت ویژه است.  .شد

 نقشه تقسیمات کشوری استان آلماتی
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 ویژگی های طبیعی و ذخایر معدنی استان 

 بوم طبیعی  زیست 

های های برگریز با گونهجنگل ها،کوهدر  است.در استان آلماتی مشخصه مناطق کوهپایه دشت پوشش گیاهی 

در جانوران باگونه های بیولوژیكی بسیاری   .شوندختم می مخروطی جایگزین می شوند که به چمنزارهای آلپی

قرار محیطی یست زتحت حمایت ماهی بوده و و  خزندهگونه  4 پرنده،گونه  35 این منطقه وجود دارند که شامل

 .اندگنجانده شدهویژه گونه های طبیعی قزاقستان ودرکتاب گرفته 

 از بیابان تا مناطق با بارش برفدر آن بوده و طیفی از تنوع زیست بوم  منطقه آب وهوایی 5دارای استان آلماتی 

درکوهپایه درجه سانتیگراد و  15 منفی ای است و دمای متوسط ژانویه در دشتهاقارهی آن هوا آب و .وجود دارد

میزان بارندگی  .متغیر است. درجه سانتیگراد 25تا  16از  تابستان در . درجه سانتیگراد است 8تا  6 نفیم ها

سال رسیده  در میلیمتربه 1000 و حتی 700تا  500 ها ازها وکوهدرکوهپایهمتر و میلی 300 ها تادشت ساالنه در

 است. 

جنوب قزاقستان ای فعال منطقه لرزهاستان آلماتی منطقه ای دارای بیشترین میزان زمین لرزه در قزاقستان است. 

کوهستان زیالیسكی آالتائو منطقه شهر اصلی آلماتی در نزدیكی . های شمال تینشان استبخشی از سیستم تپه

، 1770رخ داده است )در سال های در این منطقه شدید درتاریخ تا اواخر قرن نوزده سه زمین لرزه . واقع شده است

 (. 1865و  1807

 مناطق دیدنی 

 دارد.در استان آلماتی قرار  امل-آلتینو  وئآاالتا-ایلیاز چهار پارک طبیعی ملی قزاقستان به نام های  پارک دو 

 

 وضعیت اقتصادی و راه های حمل و نقلب( 

اهمیت استان آلماتی به علت قرار گرفتن آن در مسیر ترانزیت شرق به غرب در قزاقستان است. قرار گرفتن 

مرکز و  بندر خشک خارگاسمنطقه ویژه اقتصادی درگاه شرقی ، نورلی ژولراه آهن درگاه  ترینبزرگ

 رود. به شمار می های مهم آلماتیدر این استان یكی از مزیت بین المللی همکاری های مرزی خارگاس

 دهد. رب اروپا به غرب چین را تشكیل میغاستان آلماتی بخشی از راه ارتباطی 
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 غرب چین از مسیر قزاقستان -تصویر نقشه بزرگراه غرب اروپا
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 تصویر نقشه شبکه راه های استان آلماتی

 

  آمار کلی اقتصاد استان 

  .درصد بوده است 2، 2020تا مارس  2019نرخ تورم در استان آلماتی از ماه دسامبر 

  درصد تخمین زده شده است.  4.6، 2019نرخ بیكاری در استان آلماتی در سه ماهه چهارم سال 

 تنگه اعالم شده است.  150500، 2019سه ماهه آخر سال در استان آلماتی افراد در متوسط درآمد 

درصد رشد داشته  32، 2018نسبت به سال در بخش صنعت  2019سرمایه گذاری در استان آلماتی در سال 

 است.  

 درصد بوده است.  111.6، 2019رشد بخش کشاورزی، شیالت و جنگلداری استان آلماتی نیز در سال 

و میلیارد تنگه  15.1، 2019میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش بهداشت و درمان استان آلماتی در سال 

 درصد از مجموع سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت قزاقستان در این بخش بوده است.  11برابر 
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میلیون تنگه برآورد  78، 2020های ثابت در استان آلماتی از ماه ژانویه تا مارس میزان سرمایه گذاری در سرمایه

 شود. می

درصد رشد  87نسبت به سال قبل  2019های ثابت در استان آلماتی در سال سرمایهنرخ رشد سرمایه گذاری در 

 داشته است. 

 

 نقشه وضعیت سرمایه گذاری در استان آلماتی

های کشاورزی، حمل و نقل و تجهیزات، برق و ده در استان آلماتی بیشتر در بخشگذاری شهای سرمایهپروژه

 بوده است.  2019داروسازی در سال 

  صنایع استان 

های پالستیكی و داشبورد ها و نوشابه، دارو، پنلی تولید شیرینی و شكالت، نوشیدنیهااستان آلماتی در بخش

 تجربه نموده است.  2019درصدی را در سال  106رشد 

 افته است. ، درصدی دست ی102.8به رشد  2020بخش ساختمان از ماه ژانویه تا ماه مارس 

 درصد رسیده است.  101.1، به 2020رشد تجارت در استان از ماه ژانویه تا مارس 

میلیارد دالر در استان آلماتی در حال احداث  4.7ی در قزاقستان به ارزش پروژه صنعت 157پروژه از مجموع  27

 است. 

 میلیارد دالر بوده است.  1.5 ،مجموع تجارت خارجی استان آلماتی 2018درسال 
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متر مربع برای  436درصد بوده است. این میزان  6.8های اختصاص داده شده به افراد حجم خانه 2019 در سال

 هزار نفر در نظر گرفته شده است. 

 خارگاس است.   ICBC( و درگاه شرقی) خارگاسدارای دو منطقه ویژه اقتصادی به نام استان آلماتی 

گوشت ، مالت، شکالتو  شیرینی، آرد گندم، فیله ماهی، سیگارمحصوالت صادراتی استان آلماتی شامل 

های ورق، آهنی ورق های پروفیل، های فلزیلوله، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی، سنگ، مرغ

 است.  های فلزیسازه، های مسورق، آلومینیوم

، مغولستان، قرقیزستان، روسیهمحصوالت تولیدی در استان آلماتی کشورهای صادراتی مهمترین بازارهای 

 است.  ترکمنستانو  چین، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین، افغانستان

درصد از مجموع درآمدهای استان  27کشاورزی بزرگترین بخش اقتصاد استان آلماتی را تشكیل می دهد که 

 روند. مدزا در استان آلماتی به شمار میاست. در کنار آن صنعت و گردشگری از بخش های درآ

 شرکت بزرگ . متوسط در این استان مشغول به کار است.  136

 رود. غذایی در شهر آلماتی به شمار می استان آلماتی منبع تامین کنده

و شرکت  دانون، ماریون فود، رامی بک آگرو، آدال، فود مسترشرکت های های صنایع غذایی چون شرکت

 در این استان قرار دارند.  سوتصنایع لبنیات 
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