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 ازبکستان

 تیفینزول ک د،یافت تول لیمشترک المنافع از قب یهایتمام جمهور یبرا ماندهینه تنها وارث مشکالت مشترک باق یشورو با اعالم استقالل از 1991 سال در ازبکستان

به واردات  دیشد یبا وابستگ یزندگ نییو سطح پا یخود از جمله اقتصاد تک محصول یبا مشکالت خاص اقتصاد نیشد، بلکه همچن رهیمحصوالت، رشد تورم و غ

و  هااستیکرد. س نیکالن را تدو یاقتصاد یهابه اقتصاد بازار، برنامه لیمقابله با مشکالت مذکور و ن یرو شد. دولت براروبه لیقب نیاز ا یو مشکالت یمحصوالت نفت

 .اندشده الماع ریجمهور ازبکستان به شرح ز سیگذار به اقتصاد بازار توسط رئ یالزم برا یهاتیاولو

 استیاقتصاد بر س تیاولو 

 در دوران گذار به اقتصاد بازار یو خارج یاعم از داخل از مناسبات اقتصاد استیجدا بودن س 

 کیو تحوالت دموکرات یانجام اصالحات اقتصاد یدولت مسئول اصل  

 تاشکندپایتخت : 

 اندیجان -بخارا -سمرقند شهرهاي مهم:

 الفبای التین -ازبکی/ روسی  زبان و خط رسمي:

 میلیون نفر 28 جمعيت:

 (UZS) سوم واحد پول:

 مربع لومتریک۴۴۷،۴۰۰ مساحت:

 :مختار است که عبارت اند از خود یجمهور کی(، شهر تاشکند و تیاستان )وال 12 یکشور ازبکستان دارا

 تاشکند شهر .1

 جانیاند تیوال .2

 بخارا تیوال .3

 فرغانه تیوال .۴

 زکیج تیوال .5

 نمنگان تیوال .6

 یینوا تیوال .۷

 ایدرکشک تیوال .8

 سمرقند تیوال .9

 ایردریس تیوال .1۰

 ایدرسرخان تیوال .11

 تاشکند تیوال .12

 خوارزم تیوال .13

 قالپاقستانخودمختار قره یجمهور .1۴

 درصد از مردم ازبکستان مسلمان هستند که اغلب آنها شیعه مذهب و بقیه حنفی مذهب می باشند 88:  مي و توزیع دیني، مذهبي و قوميرس دین

 ها، ارتودکس ، پروتستان ، ادونیست ، بابتیست کی، کاتول ی، حنف عهی: شكلي مذهبي تركيب

http://monajemi.ir/


 

http://monajemi.ir/ 

 ٪5/1 قالپاق، قره ٪5/2 قزاق، ٪3دولت ازبکستان،  ی. طبق آمارهاکیتاج ٪5/5 تا 5 روس، ٪5/5 ازبک، ٪8۰ازبکستان شامل  یتیجمع بیترک قومي: تركيب

 تیقوم و مل ۷۰از  شتریب شوراند. در این کدرصد برآورد شده ۴۰تا  3۰زبکستان زبانان ا یفارس ی.برخالف آمار رسمدهندیم لیاقوام تشک ریاز سا زین ٪5/2 و تاتار

 . ساکن هستند

آموزش و  ستمیس یها یژگیاز و و باشند یدرصد زنان و دختران شاغل م 8۰می دهند .  لیکشور را تشک نیا تیاز جمع یمیاز ن شیب زنان تركيب جمعيتي :

 .باشد یم ستمیاز وارثان آن س یکی زیسطح بودن آن بود که ازبکستان ن کیبودن و  ریسابق فراگ یپرورش در شورو

در جنگ  یروزیروز زن، روز پ ،یالدیقربان، اول سال م دیفطر، ع دینوروز، ع دیعبارتند از: ع این کشور یرسم التیتعط و یالدیم خیتار :ازبکستان يرسم خیتار

 .یدوم، روز استقالل و روز قانون اساس یجهان

شده  افتیسمرقند، خوارزم، تاشکند و بخارا  یدر شهرها یدوره زمان نیمردم در ا یزندگ یهانشانه ه وبود یمسکون حیمس الدیاز م شیمنطقه از دو هزار سال پ نیا

باشکوه شان شهرت  یها یسمرقند و بخاراست، که به خاطر معمار یباستان یقرار دارد، شامل شهرها ایاروپا و آس انیم شمیابر یخیکه در کنار جاده تار این کشور است.

 جهان بودند. یو فرهنگ یبازرگان یاز جمله مراکز غن یدارند و زمان

درصد  5.5کشور در سطح  نیبه ا هایگذار هیجذب سرما جهیدر نت یالدیم 2۰19ازبکستان در سال  یناخالص مل دیولکرده بود تپیش بینی پول  یالملل نیصندوق ب

 .خواهد ماند یدرصد باق 15 یعنی یالدیهمچنان در سطح سال گذشته م یالدیم 2۰19تورم در ازبکستان در سال   و ردیگیقرار م

 .است یمرکز یایکشور آس نیترتیپرجمع تینفر جمع 8۰۰هزار و  3۷5و  ونیلیم 33از  شیبا ب ازبکستان

 

 نیتري. گاز، نفت و طال از غندیآيپنبه در جهان به شمار م دكنندهيتول نیاست و بزرگتر انهيم يايكشور منطقه آس نیترتيازبکستان پرجمع

درصد و تورم  5.8 يالديم 2019ماه نخست سال  6كشور در  نیا ينرخ رشد اقتصاد و كشور نهفته است نیا عتياست كه در طب يمنابع

 درصد بوده است. 5.6

 معادن 

 3 یکارشناسان غرب یابیآن بر اساس ارز یبیکه ارزش تقر شودیم افتیدر ازبکستان  ینوع مواد معدن ۷5۰از  شیبوده، ب یغن ینیزم ریازبکستان از لحاظ منابع ز خاک

مس در رده  دیو از نظر تول 13-12آن  دیهفتم و از نظر تول ومیاوران ریطال هشتم، از نظر ذخا دیاز نظر تول یدالر برآورده شده است. ازبکستان در سطح جهان اردیلیهزار م

)طال،  یمتی( و فلزات ق وهیج سموت،یقلع، ب بدن،ی)مس، سرب ( فلزات نادر )ولفرام، مول ینز، کروم( فلزات رنگمنگ تان،یمنابع: سنگ آهن ) آهن، ت گریاست. د 1۰-11

 .است یغن اریبس یکشور از نظر مصالح ساختمان نی. اشودیم افتینقره ( 

 يكشاورز  : 

 کیفقط برداشت  لیها از اواخر سپتامبر تا آور. با توجه به ذوب شدن برفدهدیم لیتشک یآن را محصوالت کشاورز %۴۰بوده و حدود  یکشاورز یکشور ازبکستان

 :کرد میبه سه منطقه تقس توانیاست. از نظر زراعتی ازبکستان را م ریمحصول در سال امکان پذ

. پرورش شودیم افتیمنطقه  نیو تاکستان در ا وهی، باغ مشده است دهیاز خاک ازبکستان را در بر دارد و از جنگل و مرتع پوش %21/5 یاهیو کوهپا یکوهستان مناطق

 .رودیبه شمار م نیسرزم نیمردم ا یدام شغل اصل

 يزراعت مناطق : 

و  نیترمنطقه قرار دارند که مهم نیدر ا ایاز آمودر یو قسمت ایسرخان در ا،یزرافشان، قشقه در ن،یانگر ق،یفرغانه، چرچ رد،یگیتمام کشور را در بر م %18بخش  نیا

. شودیم یاریآب نیکل کشور( زم %9/6) ارهکت ونیمیل 3از  شیدارد. ب یمصنوع یاریبه آب یمنطقه بستگ نیدر ا ی. کشاورزدهندیم لیبخش کشور را تشک نیآبادتر
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ازبکستان  %6۰قوم تا فالت امتداد داشته،  لیزیمنطقه از ق نی: ایری. مناطق کوشوندیمناطق محسوب م نیبرنج و علوفه از محصوالت مهم در ا وه،یم جات،یپنبه، سبز

 .شودیبخش کشور محسوب م نیعقب مانده تر یکه از نظر کشاورز شودیرا شامل م

 یهایابزار کسب ارز معتبر است. ازبکستان دو، سوم پنبه جمهور نیتراز مهم یکیمحصول  نی. اشودیدر ازبکستان محسوب م یصنعت کشاورز نیتریمیقد :پنبه

 (نیو چ کایرود. )پس از آمرصادر کننده پنبه در جهان به شمار می نیکننده و سوم دیتول نیکشور چهارم نی. اکندیم دیرا تول یمرکز یایآس

که پنبه  یر مناطقدرخت توت د رایبا کشت پنبه دارد. ز یادیکه ارتباط ز گرددیبرم یالدیم ۴در ازبکستان در دره فرغانه به قرن  شمیسابقه پرورش کرم ابر :شمیابر

 .امضا کرد شمیفروش ابر یرا برا یازبکستان با ژاپن قرارداد 1992. در سال شودیم افتی شود،یکشت م

خواهد شد.  ازین یاز واردات غالت ب یکشور بزود نیبه عمل آمده، ا یهایزیقرار دارند. براساس برنامه ر ایمزارع حبوبات در سمرقند و قشقه در نیتربزرگ :حبوبات

کشت  ریز یهانیاز زم یریراستا مقاد نیرا انجام داده و در ا یبه لحاظ گندم و حبوبات اقدامات ییدر جهت خود کفا لیاسرائ یدولت ازبکستان پس از استقالل با همکار

ازبکستان  یمزروع یهانیزم تیمرکز یهااستیاس سبر اس یکرده است. الزم به ذکر است که در زمان شورو ینیزم بیبه کشت گندم، حبوبات و س لیپنبه را تبد

 .داده شده است ختصاصآن زمان داشته، ا یستیحکومت کمون یبرا کیغالباً به کشت پنبه که جنبه استراتژ

 .دهدیم لیرا تشکCIS   داتیتول %6۰آن  داتیمشترک المنافع است که تول یدر کشورها جاتیو سبز وهیکننده م دیتول نیترازبکستان بزرگ :وهيو م جاتیسبز

 يدامپرور 

مورد  یکشاورز یبرا نیهکتار زم ونیلیم 28از  شی. بشودیپرورش گوسفند استفاده م ینسبتًا خشک برا یهاوجود دارند و چراگاه یاریمعمواًل در مناطق قابل آب احشام

را در ازبکستان به عهده دارد.  التیتوسعه ش تیلاز طرف دولت مسئو «قیاوزبال»: مجتمع التی. شرودیپرورش دام به کار م یکه دو، سوم آن برا رندیگیاستفاده قرار م

معادن نفت و  یالدیم 188۰فرغانه در سال  یبار در ئاد نیاول ی: برایاست .انرژ یدیو نه شرکت تول یریگیواحد مستقل، چهار شرکت ماه 33مجتمع متشکل از  نیا

و بخارا کشف  ایقشقه در یهااستان یاساساه جبال حصار و در قسمت جلگه یجنوب غرب رنفت و گاز د ریشروع شد. بعدها ذخا 19۰۴ها از سال گاز کشف و استخراج آن

کننده  دیتول نیکشور سوم نیشامل گاز، نفت، ذغال سنگ است. ا یعیطب یمنابع انرژ یکشف کردند. ازبکستان دارا 196۰در سال  زیشد. معادن گاز در استان بخارا را ن

شده سوخت  ینیب شیپ ریشود. ذخاکننده عمده گاز در جهان محسوب می دیتول 1۰و ترکمنستان بوده و جزء  هیالمنافع بعد از روس کمشتر یهاکشور نیدر ب یعیگاز طب

 %5و  ریذخا %3 نیکشور هم چن نیجهان داراست. ا را در 15-13گاز مقام  ریاز نظر ذخا بیترت نیمتر مکعب گاز است که بد ونیلیتر 2تن نفت و  اردیلیم %3ازبکستان 

 .مشترک المنافع را در دست دارد یهاکشور دیتول

 یهاروگاهیدر ن یانرژ دیبخش تول نیشتریدارد. ب اریرا در اخت یمرکز یایبرق آس دیاز تول یمیبرق داشته و ن یرویدر تجارت ن یکینقش استراتژ نیهم چن ازبکستان

کشور بر  کیدروالکتریه روگاهین 19 زیکنت و ن یدر چارواق و حاج کیدروالکتریه روگاهی. نردیپذیانجام م نینووانگر ن،یانگر ،ییتاشکند، نوا ا،یدر ریس لیاز قب یتجار

 .احداث شده است قیرودخانه چرچ یرو

 عیصنا 

 هیسبک و بق عیدر بخش صنا %35 نیسنگ عیها در بخش صناکارخانه %۴5فعال هستند  عیرشته صنا 1۰۰از  شیکارخانه در ازبکستان وجود دارد که در ب 2۰۰۰ حدود

 عیعبارتند از صنا عیبخش صنا نیتر شرفتهیاست. پ گریکدیمجموعه مرتبط به  کیکشور به صورت  نیدر ا عیهستند. صنا تیمشغول به فعال ییغذا عیدر بخش صنا

 .ینساج عیو صنا یپنبه پاک کن یهانیماش ،یو تراکتور ساز مایهواپ ،یساختمان یهانیماش عیصنا ،یساز نیماش عیصنا ،ییایمیش عیصنا ،ییغذا عیسبک، صنا

 آنها يپول، اجزا و برابر واحد 

روانه بازار « صوم»خود را با نام  جیازبکستان پول را 199۴ هیمنتشر کرد. بعد از آن در ژوئ« کوپن-صوم»بود به نام  یخود را که موق یپول مل 1993کشور در نوامبر  نیا

صوم  کیمعادل  نیت 1۰۰است و  «نیت»شد. واحد کوچکتر از صوم  لیکشور تبد نیها در ابه عنوان تنها پول قابل قبول پرداخت یالدیم 199۴اکتبر  15کرد که در 

 .صوم است ( 8۰۰۰معادل هر دالر  2۰1۷بود. )در نوامبر  کایدالر آمر کیصوم برابر با  36هر  1995است. در سال 

 آهن راه 
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است. عرض  یآن برق لومتریک 2۷۰بوده که  لومتریک ۷/3655شده در ازبکستان  یطول راه آهن مورد بهره بردار 1995اول مارچ  خیاست، تا تار یآهن ازبکستان دولت راه

 قهیتاشکند بخارا را در حدود سه ساعت و چهل دق ریازبکستان مس یه آهن برقاست .درحال حاضر را یمتر و مطابق استاندارد شورو یلیم 152۰راه آهن ازبکستان  لیر

 .توقف دارد زین ییسمرقند و نوا یو در شهرها کندیم یط ابیموسوم به افراس یبا استفاده از قطارها

 ها جاده 

. مجموع ردیگیحمل و نقل قسمت اعظم کشور و خصوصاً بخش متراکم آن را در بر م یدارد و شبکه داخل یانسبتاً مطلوب حمل و نقل جاده ستمیس کی ازبکستان

است. روکش  یجاده محل لومتریک 21۴93و  یجاده دولت لومتریک18582 ،یالملل نیجاده ب لومتریک 32۴3است که شامل  لومتریک ۴3318ازبکستان  یهاطول جاده

هستند.  یخاک ای یها شنجاده یاست و مابق اهیروکش س یدارا لومتریک 1۷۷۰8بتن و  یدارا لومتریک 336بتن،  -التاز آسف یبیمذکور ترک یهااز جاده لومتریک 21۷۴2

 .در ازبکستان وجود دارد لومتریک 155طول  هعدد پل مجموعاً ب 686۷ نیروکش مناسب هستند. هم چن یازبکستان دارا یها% جاده ۴/95در مجموع 

 يمخابرات خطوط 

کردن  تالیجیمرحله نسبت به د نیمناسب نیست، دولت در نظر دارد در اول یخطوط تلفن تیفیک شود،ینظر وزارت ارتباطات انجام م ریدر ازبکستان ز یارتباط خدمات

خانوار وجوددارد. 1۰۰هر یخط تلفن برا29نفر و  1۰۰هر  یخط تلفن برا 1۴/۷. متوسط گذردیسال م 3۰-۴۰زاتیتجه %5۰از عمر  باًیهزار خط تلفن اقدام کند. تقر ۴۰۰

 .در ازبکستان فعال هستند Ucell  Beelin –Ums- مانند لیموبا یبرداربهره یهاشرکت

 یاو منطقه یالملل نیو ب یاقتصاد یهاو سازمان هامانیدر پ تیعضو

 :در آمده است لیذ یاقهو منط یالمللنیو ب یو مجامع اقتصاد یهاسازمان تیاز بدو استقالل به عضو ازبکستان

 در اروپا یو همکار تیامن یاجالس مشورت -

 اکو یاقتصاد یسازمان همکار -

 سازمان ملل متحد -

 یاطلس شمال انوسیاق یهمکار یشورا -

 کیالمپ یمل تهیکم -

 و توسعه میترم ییبانک اروپا -

 یانرژ یالملل نیب هیاتحاد -

 کار یالملل نیسازمان ب -

 یگمرک یهمکار یشورا -

 نهضت عدم تعهد -

 یبانک جهان -

 و توسعه میترم یالملل نیبانک ب -

 پول یالملل نیصندوق ب -

 یهواشناس یالملل نیسازمان ب -
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 یوانیآفات ح یالملل نیدفتر ب -

 پست یجهان هیاتحاد -

 عضو ناظر در گات -

 حمل و نقل یالملل نیسازمان ب -

درصد، ارتباطات راه دور  ۴.6درصد، بخش حمل و نقل  5.9درصد، بخش ساخت و ساز  2.5 یو پرورش ماه یجنگلدار ،یدرصد، کشاورز 6.8 یصنعت داتیبخش تول

 .درصد رشد کرده است 5درصد و بخش خدمات  2.۷

درصد،  1۰.6 یصنعت اتدی. سال گذشته بخش تولدیسوم رس اردیلیم 51۴و  ونیلیتر ۴۰۷و به  افتی شیدرصد افزا 5.1 زیازبکستان سال گذشته ن یناخالص داخل دیتول

  درصد رشد کرد. 5درصد و بخش خدمات  9.9درصد، بخش ساخت و ساز  ۰.3 یو پرورش ماه یجنگلدار ،یکشاورز

در ازبکستان هشت دهم درصد است و به  یکارینرخ ب، کشور  نیاساس آمار وزارت کار ا بر و   دهندیم لیکشور را تشک نیکار ا یرویهزار نفر ن 6۰۰و  ونیلیم 1۴

 .کنندیم یخط فقر زندگ ریکشور ز نیدرصد از مردم ا 33و  کار هستند یایجو زیدرصد ن 2۰عالوه 

است که به  لیو اتوموب آالتنیماش ،ییمنسوجات، محصوالت غذا ،یرآهنیو غ یفلزات آهن ،یمعدن یکودها ،یکشور شامل پنبه، طال، انرژ نیا یصادرات محصوالت

درصد(  3/۴( و بنگالدش )درصد ۷/۴) نیدرصد(، اوکرا 9/5درصد(، قزاقستان ) ۷/۷) هیدرصد(، ترک ۴/1۰) نیدرصد(، چ ۷/11درصد(، لهستان ) 8/23) هیروس یکشورها

 .شودیصادر م

درصد(، کره  8/2۷) هیروس یاست که از کشورها یرآهنیو غ یو فلزات آهن ییایمیمواد ش ،ییمواد غذا زات،یو تجه آالتنیکشور شامل ماش نیا یواردات محصوالت

 .شودیمدرصد( وارد  5/۴) هیدرصد( و ترک8/۴) نیدرصد(، اوکرا 1/۷درصد(، آلمان )3/۷درصد(، قزاقستان ) ۴/1۰) نیدرصد(، چ2/15) یجنوب
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