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 جیانگسو

 جغرافیا 

 )2019( کیلومتر مربع 600هزار و 102:  مساحت •
ع شده است . از طرف این استان در شرق کشور و در مجاورت دریاي زرد واق : موقعیت ژئوپلتیک •

باشد . در  ي زرد محدود میشود و طول خط ساحلی آن بیش از هزار کیلومتر میشمال به دریا
آن استان جه جیانگ و در شرق آن استان آنخویی قرار شمال آن استان شن دون، در جنوب 

دارد.این استان داراي یازده شهر و شصت و چهار شهرستان مختلف می باشد و در سرتاسر آن 
 ي ) وجود دارد .رهفت دفتر اداره امور دولتی ( فرماندا

 نانجینگ:  مرکز استان •
 :  شهرهاي مهم •

رود چانگ جیانگ قرار داشته و مرکز سیاسی فرهنگی نانجینگ : در جنوب غربی استان در کنار  -1
، اقتصادي و ارتباطی استان است که از جنبه تاریخی نیز از شهر هاي با اهمیت چین است و سالیان 

دراز پایتخت سلسله هاي متعددي بوده است.بزرگترین رصد خانه کشور و بزرگترین پل کشور با 
 صنعتی چین است .  شهر همچنین از مراکز عمدهمتر طول در آن واقع شده است . این  6700

و بسیاري از صنایع سبک و نگین استان در آن واقع  ردتاي خو قرار دا  ووشی : در شمال دریاچه -2
 .شده اند 

سوجو : در شرق دریاچه تاي خو قرار دارد و مرکز مهم ابریشم چین میباشد . جداي آن از لحاظ  -3
 اهمیت توریستی خاصی برخوردار است . آثار تاریخی ومناظر طبیعی از

پتروشیمی   در شمال غربی استان واقع است و از مراکز مم تولید ذغال سنگ و صنایع  شوجو : -4
 استان میباشد .

 مهمترین مرکز نساجی استان می باشد . چانگ جو : درساحل رود چانگ جیانگ قرار دارد و -5
رار دارد و صنایع نساجی و غذایی آن اهمیت خاصی نان تونگ : در شمال رود چانگ جیانگ ق -6

 دارند.
شانگهاي و وجود رودخانه  –جن جیانگ : به لحاظ قرار گرفتن در محل تقاطع راه آهن پکن  -7

 باشد . دایون و رود چانگ جیانگ حائز اهمیت می
 
 جمعیت
 )2020هزار نفر ( 770 و میلیون 84:  میزان جمعیت •

 منابع و محیط زیست

  آبی :منابع  •
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میلیون متر مکعب) و آب هاي زیرزمینی  100( 6/486میزان منابع آب سطحی  2020در سال 
متر مکعب  3/641میلیون متر مکعب) بوده است و سرانه منابع آبی به ازاي هر نفر  100( 8/137

 می باشد. 
 محیط زیست : •

دارد . آب و هواي این جیانگ سو در ناحیه انتقالی بین ناحیه معتدل و نیمه گرمسیري قرار 
در اکثر استان ها دماي   .استان معتدل است و میزان بارش متوسط و داراي چهار فصل می باشد

درجه  2/39درجه فارنهایت و  32درجه سانتیگراد ( 4تا  0متوسط ماه ژانویه( سردترین ماه) بین 
درجه سانتیگراد  2درجه سانتی گراد و  -1فارنهایت)، در حالی در منطقه شوژو دما بین 

) گرمترین ماه الي (جومیانگین دماي ماه است .  درجه فارنهایت) 6/35و  فارنهایت  درجه2/30(
  درجه سانتیگراد افزایش می یابد. 28 به درجه سانتیگراد 26به جنوب  از  لااز شم به تدریج

 وضعیت اقتصاد 

 رشد ساالنه (درصد) )2020 ارزش ( شاخص هاي اقتصادي
 - - نرخ رشد (درصد)

 7/3 9/10271 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان)
 7/1 7/453 یوان)صنایع اولیه (میلیارد 

 7/3 6/4422 صنایع ثانویه (میلیارد یوان)
 8/3 6/5395 صنایع ثالث (میلیارد یوان)

 5/2 - تورم (شاخص بهاي مصرفی ، %)

 

 صنایع 

درصد در  1/43به  2006درصد در سال  1/57از پس از افزایش به  سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی 
اشت. بخش صنایع سبک در رسید در حالیکه سهم خدمات در دهه اخیر روند صعودي د 2020سال

رشد بخش صنایع سنگین سرعت یافت و از صنایع  1993تري دارد . پس از سال جیانگسو وضعیت به
 سبک سبقت گرفت. جیانگسو قطب تولید ماشین آالت و یکی از قطب هاي صنعت پتروشیمی است. 
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 کشاورزي

 . یکی از مهم ترین مناطق تولید محصوالت کشاورزي چین استجیانگ سو 

 اگرچه. بود )وانی ونیلیم 100( 4865 سو انگیج يبرا) کل( ناخالص دیتول ارزش ،2021 سوم ماهه سه در
 دوره در اما است، بوده نوسان در یتوجه قابل طور به ریاخ يهاسال در) کل( انگسویج ناخالص دیتول ارزش
 .است افتهی شیافزا 2021 سوم ماهه سه در وانی ونیلیم 100 4865 به 2021 تا 2001

، میوه ها و  سبزیجاتپنبه، روغن خوراکی و گوشت ، محصوالت اصلی کشاورزي جیانگسو عبارتند از دانه، 
 .، دام هاي این استان نیز در چین نقش مهمی دارد ، شیالت . تولید ابریشم غیره

 ساخت و ساز صنایع 

 دررسید.  2018میلیون یوان) در سال  100( 7184به ساخت و ساز   صنایع در بخش ارزش افزودهمیزان 
 100( 7184 به 724 از يا مالحظه قابل بطور سو انگیج ساز و ساخت افزوده ارزش گذشته، سال 20 یط
 سال در %02/26 به حداکثر که افتی شیافزا يا ندهیفزا ساالنه نرخ با که افتی شیافزا) وانی ونیلیم

 .افتی کاهش 2021 سال در %84/10 به سپس و دیرس 2008

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

کیلومتر ) ۱۰۰۰۰( ۳۱/۰به  درصدي، 92/4با میانگین رشد ساالنه این استان  راه آهنطول  2018سال  در
و طول آزاد راه  کیلومتر) ۱۰۰۰۰( 87/15به  2018درصدي در سال  85/5با رشد ساالنه  و طول بزرگراه ها

بزرگراه چهاربانده  .کیلومتر رسید )10000( 47/0درصدي، به  01/5با رشد ساالنه  2018در سال 
 نانجینگ یکی از پر ترددترین بزرگره هاي چین است.  –شانگهاي 

فرودگاه است . فرودگاه بین المللی لوکو نانجینگ به سایر کشورهاي آسیایی ، اروپا و  9این استان داراي 
 استرالیا خدمات مسافربري ارائه می دهد. 

آغاز شد و می توان فاصله  2008کیلومتر در آوریل  1318پکن به طول  –راه آهن سریع السیر شانگهاي 
 ثانیه پیمود.  45ساعت و  3در مدت  پکن را –کیلومتري نانجینگ 1032

 در لومتریک900 از سو انگیج آهن راه طول. بود لومتریک 4200 سو انگیج آهن راه طول ،2020 سال در
 .کرد رشد درصد 99/8 ساالنه متوسط نرخ با که افتی شیافزا 2020 سال در لومتریک 4200به 2001 سال
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میلیون  71/74میلیون نفر و کاربران خطوط همراه  7/23تعداد کاربران خطوط ثابت  2012تا پایان سال 
 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند.  14نفر بوده است و حدود 

 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه امالك و مستغالت

سرمایه گذاري در شاخص و بوده  33/101 به 2019سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت در سال شاخص 
 رسید. 64/109 رقم به 2018در سال  توسعه امالك و مستغالت نیزبخش 

 
 بازار مصرف

 به یمصرف يکاالها یفروشخرده. بود بزرگ کننده مصرف بازار نیدوم گوانگدونگ از پس سو انگیج
 ،2020 سال در. دهدیم لیتشک 2020 سال در را نیچ کل از درصد5/9 که دیرس وانی اردیلیم 6/3708

 .دیرس) درصد 4,0(+ وانی 53102 به يشهر يخانوارها ساالنههزینه هاي  سرانه درآمد

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهاي شهري (درصد)
 2019 

 5/25 خوراك
 2/6 پوشاك

 5/5 لوازم خانگی
 7/7 دارو و خدمات پزشکی
 9/12 حمل ونقل و ارتباطات

 5/11 فرهنگی و آموزشسرگرمی ، 
 0/28 اسکان

 

 خارجی و گردشگريروابط اقتصاد 

 روابط اقتصادي خارجی : •

 محصوالت ،یکیمکان و یکیالکترون محصوالت شامل سو انگیج عمده صادرات ر،یاخ يهاسال در
 لوازم و پوشاك ،یجانب لوازم و هاداده خودکار پردازش يهانیماش شرفته،یپ يفناور با و دیجد
 اردیلیم 1834 بر بالغ یکیالکترون محصوالت صادرات ارزش ،2020 سال در. بود پوشاك یجانب

 متحده، االتیا شامل یصادرات عمده يبازارها. است بوده صادرات کل ارزش درصد 67 ای وانی
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 کنگ هنگ به صادرات ،2020 سال در. بود یجنوب کره و ژاپن کنگ، هنگ آن، آسه يکشورها
 .داد یم لیتشک را سو انگیج صادرات کل از درصد 7/6

 با محصوالت ،یکیمکان و یکیالکترون محصوالت شامل واردات عمده ،يدیتول گاهیپا کی عنوان به
 عبارتند از  واردات یاصل منابع. بود عیما ستالیکر شینما صفحه و مجتمع مدار شرفته،یپ يفناور
 .بود ژاپن و وانیتا ،یجنوب کره

 زاتیتجه در ژهیو به د،یتول بخش در عمدتاً همچنان سو انگیج در یخارج يهايگذارهیسرما
 ،2019 سال در. شودیم انجام منسوجات و ییایمیش محصوالت آالت،نیماش انه،یرا ،یمخابرات

 بود کایآمر دالر اردیلیم 7/12 بر بالغ دیتول بخش در شده استفاده یخارج میمستق يگذار هیسرما
 .داد یم لیتشک را ) FDI( یخارج میمستق يگذار هیسرما کل از درصد8/48 که

 در FDI ،2019 سال در. است FDI از يا ندهیفزا سهم جذب حال در سو انگیج خدمات بخش
 در سهم نیا که یحال در است، داده اختصاص خود به را کل از درصد 47 حدود خدمات بخش
 مورد FDI از درصد 5/13 حدود مستغالت و امالك. است بوده درصد5/6 تنها 2001 سال

 .دهند یم لیتشک را 2019 سال در استفاده

  گردشگري : •
و معابد متعدد   ساله و وجود موزه ها 2000با دارابودن شهرهایی تاریخی با فرهنگ   این استان

 یکی از دیدنی ترین استانهاي چین میباشد. 
 Lingeringباغ     •
 دریاچه تایهو    •
 Zhonghuaنانجینگ و دروازه   دیوار شهر    •
 Tiger Hillتپه     •
 
 
 

 درصد تغییر 2020 
 -3/46 470 تعداد گردشگران داخلی (میلیون نفر )

 -2/42 825 درآمد حاصله (میلیارد یوان)
 -6/80 520 تعداد گرداشگران خارجی  (میلیون نفر )

 -1/65 66/1 )دالردرآمد حاصله (میلیارد 
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 معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعیاستانداردهاي 

 استاندارد معیشتی : •

 مؤسسات اگرچه. بود 35747 سو انگیج يبرا یبهداشت يها مراقبت موسسات ،2020 سال در
 دوره در اما اند، داشته یتوجه قابل نوسان ریاخ يها سال در سو انگیج یبهداشت يها مراقبت
 .شود یم ختم 2020 سال در 35747 به و افتهی شیافزا 2020 تا 2001
 وجود داشت.  2020کز بهداشتی در سال مر2658بیمارستانهاي تخصصی طب سنتی و  158

 اشتغال :  •

بود و میانگین در آمد ساالنه آن  )نفر 10000(5/1342 حدوداً 2020در سال  شاغل تعداد افراد 
 درصد بود.  3تقریباً  2018یوان بود. نرخ بیکاري در سال  84688ها 

 اجتماعی : امنیت •

 31/1779  سو انگیج يبرا اشتغال يبرا تالش و یاجتماع یمنیا شبکه يبرا نهیهز ،2020 سال در
 يهاتالش و یاجتماع یمنیا شبکه يهانهیهز ،2020 و 2011 يهاسال نیب. بود )وانی ونیلیم100(

 نرخ با که افتی شیافزا )وانی ونیلیم100( 31/1779 به 65/481 از یتوجهقابل طور به سو انگیج اشتغال
 25 در ٪06/2 به سپس و دیرس 2018 سال در ٪18/26 به حداکثر که افتی شیافزا ياندهیفزا ساالنه
 .افتی کاهش

 آموزش ، علم و فناوري ، فرهنگ  

  آموزش : •

تعداد مدارس در سال این استان یکی از پیشرفته ترین استان ها در زمینه علم و آموزش در چین است. 
نفر رسید که از این تعداد  3908به  2016تعداد بی سوادان این استان در سال و  167به تعداد  2017
 زن بودند.  نفر 2677نفر مرد و  727

 علم و فناوري : •

یوان) در سال  10000( میلیون9درصدي از  47/11 میانگین رشد ساالنههزینه تحقیق و توسعه با 
 رسید. 2020یوان) در سال  10000( میلیون 8/23به 2011

  فرهنگ : •
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ها سو زادگاه فرهنگ وو است. از چند صد هزار سال پیش تا کنون، اینجا مکانی بوده است که انسانجیانگ
ي ي هونگزهي تایهو و دریاچهسال پیش، روستاهاي اولیه نزدیک دریاچه 6000اند. حدود در آن ساکن بوده

ي متحد امی که نخستین سلسلهاین منطقه پدیدار شدند و تمدن کشاورزي را به نام خود ثبت کردند. هنگ
ي جیوجیانگ،  پیش از میالد)، شکل گرفت، این منطقه محدوده 221 – 207ي چین (چین، سلسله

)، بخش شمالی آن متعلق به وي 220 - 280ي سه پادشاه (هاي دیگر بود. در طول دورهکُوایجی و استان
نانجینگ، که در آن زمان جیانی نامیده بوده است، در حالی که بخش جنوبی تحت کنترل وو بوده است. 

ي دیگر نیز بوده است؛ شده است، مرکز وو بود. پس از آن، نانجینگ در طول تاریخ مرکز پنج سلسلهمی
براي آن برگزیده شده است. امروزه، نانجینگ مرکز این استان » پایتخت باستانی شش سلسله«بنابراین، نام 

شده است یا به صورت مستقل اداره میي پادشاهی، این منطقه یا بههاي پس از سه دورهاست. در سلسله
ي چینگ ي کنونی این استان ابتدا در سلسلههاي اجرایی مختلف بوده است. محدودهعنوان بخشی از بخش

شود که این منطقه آثار فرهنگی بسیاري مانند ) شکل گرفت. همین تاریخ غنی باعث می1644 - 1911(
ي سن، صومعه–ي چینهوایی، آرامگاه مینگ شیائولینگ، آرامگاه دکتر سان یات رودخانه معبد کنفوسیوس،

 .دامینگ و معبد نانشان داشته باشد
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