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 جیلین

 جغرافیا 

  هزار کیلومتر مربع 400/187:  مساحت •
این استان در شمال شرق چین واقع شده و از شرق با کره شمالی و روسیه ، از  : موقعیت ژئوپلتیک •

 ، از جنوب با استان لیائونینگ و از غرب با مغولستان داخلی هم مرز می شمال با استان هیالنگجیانگ
 . باشد

 : چانگچون مرکز استان •
تونگهوآ و  ، سونگیوآن ، ، یانجی ، سیپینگ بیچنگ ، بیشان جیلین ، ، چانگچون:  شهرهاي مهم •

  لیائویوان 

 جمعیت 

 )2020(نفر  هزار 990و  میلیون 23:  میزان جمعیت •

 منابع و محیط زیست 

نوع  70که   مواد معدنینوع مختلف  136توان به  جیلین داراي منابع طبیعی فراوانی است که از جمله می 
همچنین این استان داراي منابع بسیاري در زمینه  . آن به مرحله استخراج و بهره برداري رسیده اشاره نمود

گیاه دارویی که در صنایع داروسازي کاربرد  9000 هزار نوع گیاه وحشی و 27که شامل   طب سنتی است
 دارد.

 ، طال و نقره . ، گرافیت ، نیکل ، آهن معدن ذغال سنگ: نفت، گاز،  منابع دیگر استان عبارتند از

 منابع آبی : •

استان جیلین رودخانه هاي فراوانی دارد و که در قسمت باال و میان رودخانه هاي اصلی منطقه 
 مخروط هاي آتشفشانی اطراف کوه چانگبی تیانچی منشا رودخانه هاي . شمال شرقی قرار دارد

Songhua ،Yalu و Tumen  شناخته می شود "منبع سه رودخانه"هستند، بنابراین به عنوان. 

 98استان جیلین داراي  .هکتار می رسد 500،265مساحت رودخانه و دریاچه هاي این استان به 
 .در مناطق کوهستانی شرقی است یدرصد منابع آب

میلیون متر مکعب)، میزان  100( 8/504به میزان منابع سطحی استان جیلین  2020در سال 
میلیون متر مکعب) و سرانه منابع آب براي هر نفر این به  100( 4/169منابع آبهاي زیر زمینی به 

 متر مکعب/نفر رسید. 8/2418
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 محیط زیست : •

گونه حیات وحش زمینی وجود  446استان جیلین داراي میکروارگانیسم هاي گوناگونی است است.
نوع چهارپا است که به  80نوع پرنده و  335نوع خزنده،  16وع دوزیست، ن 15دارد که شامل 

 ٪36/30در میان آنها، پرندگان به ترتیب  .درصد از کل جانوران را تشکیل می دهند 69/17ترتیب 
در استان جیلین، ببر سیبري، لئوپارد، گوزن سیکا، طوفان  .از کل جانوران را تشکیل می دهند

بین المللی  در حال انقراض گونه هاي ظو نقش مهمی در نجات و حف قرمز تاجسفید قومی شرقی، 
  . دندار

نوع لیچه، بیش از  270گونه گیاهی وحشی وجود دارد که شامل بیش از  3،890در حال حاضر 
  .گونه پرتقال است 2،200نوع قارچ و بیش از  900نوع قوس، بیش از  350

 وضعیت اقتصاد  

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

 4/2 1/1231 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان)
 3/1 3/155 صنایع اولیه (میلیارد یوان)

 7/5 6/432 صنایع ثانویه (میلیارد یوان)
 1/0 2/643 صنایع ثالث (میلیارد یوان)

 3/2 - تورم (شاخص بهاي مصرفی ، %)
 

 صنایع 

 باشد. نیز ذخایر عظیم معدنی می بودن منابع طبیعی داراي ذخایر نفت کروژن و عالوه بر داراجیلین 
صنعت خودروسازي و صنایع شیمیایی از صنایع مهم دیگر استان است که نقش مهمی در رشد اقتصاد 

و تولید  جیلین داشته و چشم انداز آینده این استان توسعه و پیشرفت در زمینه صنایع تکنولوژي پیشرفته
نیز  اصالحات در حال انجام جهت مدرنیزه کردن صنایع سنگین سنتی باشد. محصوالت فوتو الکترون می
 ه است.هاي داخلی استان شد موجب افزایش بازده شرکت
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 کشاورزي 

. برنج غالبا  باشد کشاورزي از صنایع بزرگ این استان میباشد و محصوالت کشاورزي استان برنج و ذرت می
ترین منابع الوار  از مهم  هاي چانگباي شود. کوهستان استان مانند یانبیان کشت می ي شرقیابخش هدر 

 شود . در این استان محسوب می
 

 صنایع و ساخت و ساز

 سه از یکی در که يمرکز ائویسونگل دشت. است نیچ يکشاورز مهم يها استان از یکی نیلیج استان
 یمل گاهیپا کی و است "ذرت یجهان ییطال کمربند" دارد، قرار جهان مشهور "اهیس نیسرزم کمربند"

 مهم نسبتاً نقش يدامپرور گر،ید يها استان از ياریبس با سهیمقا در. است گوشت و غالت دیتول و پردازش
 خود به را 2019 سال در يکشاورز بخش ناخالص دیتول ارزش از درصد 50,7 و کند یم فایا نیلیج در يتر

 .دهد یم اختصاص

. کرد رییتغ گذشته سال مشابه دوره به نسبت درصد 6,3 نیلیج یصنعت افزوده ارزش رشد ،2022 هیفور در
 هیفور در گذشته سال مشابه دوره به نسبت رییتغ درصد 35 از جیتدر به نیلیج یصنعت افزوده ارزش رشد

 .افتی کاهش 2022 هیفور در گذشته سال مشابه دوره به نسبت رییتغ درصد 6,3 به 2021

در میزان ارزش افزوده و  )میلیون یوان100( 3839 به رقم صنایعبخش میزان ارزش افزوده ، 2021در سال 
 میلیون یوان) رسید.100( 960 رقم بخش ساخت و ساز به

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات 

، 2014جوالي  در پرواز را امکان پذیر ساخت و 69،500، گروه ساخت فرودگاه چین 2013در سال 
به ادامه فعالیت  )روسیهYanji - Huichun – Vladivostok () چین (چانگچون"بین المللی مسیرهاي 

 خود پرداختند.

دالیان) اولین راه آهن سریع در جهان در مناطق سرد سیر بود که به طور -خط سریع السیر هادا (هاربین
 اه می باشد .ایستگ 23افتتاح شد و داراي  2012دسامبر  1رسمی در 

 107800ي این استان به بزرگراه هاکیلومتر، طول  5000به  2020راه آهن این استان در سال طول 
 .رسید کیلومتر 330000و طول آزادراه ها به بخش را به هم متصل می کند . 40الی  25رسید که  کیلومتر

 

 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه امالك و مستغالت
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یلین سرمایه گذاري جرسید و  60/102 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت جیلین به، میزان 2019در سال 
 .بود 4/102برابر با  براي توسعه امالك و مستغالت

 بازار مصرف

 .یوان رسید 32،299درصدي  به  1/7، درآمد سرانه خانواده هاي شهري ساالنه با افزایش 2019در سال 

 .واقع شده اند چانگچون و شهر جیلین  مصرف کننده درمراکز عمده 
 

 خارجی و گردشگريروابط اقتصاد 

 روابط اقتصادي خارجی : •

 کره جنوبی، است. ییدارومحصوالت و  کامپوزیت، میوهعمده اقالم صادراتی شامل لباس و پوشاك ، 
از  دالر میلیون 833 میزان 2018 . در سالمهم ترین مقاصد صادراتی هستندآلمان و ژاپن، ، آمریکا

 به هنگ کنگ اختصاص یافت.  جیلینصادرات 

می باشد. آلمان مهم  ابزار ارزیابی و سنجش ، سنگ آهن عمده اقالم وارداتی نیز قطعات خودرو ،
را به خود  2019درصد از کل واردات استانی در سال  8/29ترین مبدا وارداتی جیلین می باشد که 

 نیز جزء مهم ترین مبدا واردات می باشند.  روسیه و مکزیکمجارستان و. ژاپن، اختصاص داد

جیلین در سال هاي اخیر نمایشگاه هاي تجاري مختلفی به منظور توسعه تجارت برگزار کرده است. 
محصوالت کشاورزي و نمایشگاه نمایشگاه هاي وارداتی مهمی چون نمایشگاه اتومبیل و قطعات آن، 

 ی چین برگزار شده اند.اکسپو آسیاي شمال شرق

 و ينور ،يکشاورز محصوالت ،يداروساز خودرو، قطعات بخش در یخارج يگذار هیسرما 
 مکان به نیلیج ریاخ يهاسال در. شود یم قیتشو یعموم خدمات و ها رساختیز ک،یالکترون
 .است شده لیتبد یخارج يگذارهیسرما يبرا يترجذاب

گوانگنه فورترس در این استان ثبت  ها و پایگاه هاي گوگوریو از جمله واندو، هآرامگا گردشگري : •
میراث جهانی یونسکو و کوه باکدو و به ویژه دریاچه بهشت واقع در مرز کره شمالی به دلیل منظره 

  هاي گردشگري معروف استان محسوب می شود.  از مکان طبیعی

 درصد تغییر 2020 
 -9/37 153 (میلیون نفر )تعداد گردشگران داخلی 

 -8/84 21/0 شگران خارجی  (هزار)تعداد گرد
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 استانداردهاي معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی
 استاندارد معیشتی : •

سال پس از اصالح و بازگشایی این استان شاهد افزایش آشکار درآمد و هزینه مصرف  30طی  
مردم رشد چشمگیري داشته است.  استانداردهاي معیشتی.  کنندگان شهري و روستایی بوده است

درصدي به  2/10درآمد قابل مصرف سرانه استان ساکنین شهر با افزایش  2013در سال 
 یوان رسید .  3/932،15درصدي به  9یوان رسید و ساکنین روستا با رشد  6/274،22
 

 اشتغال :  •

بود که میانگین دستمزد  )هزار نفر 10( 8/257تعداد افراد استخدام شده حدود  2020در سال 
 202درصد در سال  4/3بیکاري این استان به  نرخ میزانیوان بود.  77995ساالنه آن ها برابر 

 رسید. 
 امنیت اجتماعی : •

 نفر) 10000( 4/248به نفر)  10000( 123 /1بازنشستگان جیلین از 2013و  2004بین سال هاي 
دولت محلی باید بیمه هاي اجتماعی به کسانی که با مشکالتی زندگی می کنند ، اما افزایش یافتند. 

مایل به مشارکت در سیستم هاي بازنشستگی ابتدایی از جمله جمعیت فقیر با کارت و بیمه 
سال به باال که  60اجتماعی، مردم با حقوق کم  و افراد بسیار فقیر هستند ، ارائه دهد . افراد فقیر 

رت شناسایی دارند اما در پرداخت هزینه اضافی براي بیمه اجتماعی مشکل دارند ، دولت قبال کا
 محلی موظف به پرداخت هزینه هاي بیمه تکمیلی است. 

  وري ، فرهنگ آموزش ، علم و فنا

  آموزش : •

مدرسه فنی و حرفه اي  384دبیرستان،  262راهنمایی، 1226مدارس ابتدایی،  62این استان داراي 
واحد تحصیالت تکمیلی،  19این استان داراي  .آموزش فنی (موسسات) است 2691(موسسات) و 

موسسه  10کالج تخصصی (مکاتب عالی) و  19دانشگاه برتر و  26کالج و دانشگاه، از جمله  45
دانشگاه جیلین یک دانشگاه مهم در  .کالج بزرگسال است 16مستقل در کالج ها و دانشگاه ها و 

دانشگاه جیلین، دانشگاه عادي شمال شرقی و دانشگاه  .ملی است "985"ن پروژه حال ساخت
تعداد افراد بی سواد در این  .ملی هستند "211"یانبیان، دانشگاه هاي مهم در حال ساختن پروژه 

 بود.  2016نفر در سال  675درصدي، برابر  79/94استان نیز با کاهش 
 علم و فناوري : •
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از زمان تاسیس جمهوري خلق چین،  .قدرت بسیاري در علم و فناوري استاستان جیلین داراي 
موسسات تحقیقاتی علمی جیلین تحقیقات و توسعه الستیک مصنوعی، میکروسکوپ، شیشه نوري، 

تاسیس شده است . استان جیلین در Hongqi خانه و ماشین Dongfeng لیزر روبین، ماشین
وري اطالعات ات ، فناعلم و فناوري خودرو، راه آهن، اپتیک، شیمی کاربردي، فیزیک جامد زمینه

در الکترونیکی، فن آوري هاي پزشکی، مواد جدید، ابزار علمی، کشاورزي مدرن و پزشکی مدرن 
وري کلیدي یی در پروژه هاي علمی و فنادستاوردهابه جیلین به طور متوالی  .استرقابت شدید 

انسولین انسانی، هیبریدي سویا، وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدي، اتومبیل هاي مسافري  مربوط به
 .ه استبا سرعت باال، قطعات لیزر و قطعات به دست آورد

با برابر درصدي،  50/13با رشد  2020میزان هزینه براي تحقیق و توسعه این استان نیز در سال 
 یوان) بود. 10000( 7/776،447
 

  فرهنگ : •
بنابراین به لحاظ فرهنگی داراي تشابهات  ، شود جیلین بخشی از شمال شرق چین محسوب می

اپراي جیلین در تاریخ موسیقی  . باشد ژوآن، استیلتز و یانگه می بسیاري با شهر هاي همسایه مانند
 موزه 73کتابخانه عمومی و  66نمایشگاه هنري،  39ایستگاه فرهنگی،  78 باشد. استان معروف می

 .است ٪71/98پوشش تلویزیونی در سراسر استان  .وجود دارد

 

 

 


