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 فوجیان
  

 جغرافیا:

 ( 2019) کیلومتر مربع هزار 124: مساحت 

 50° 115موقعیت فوجیان بین عرض جغرافیایی شرقی  :موقعیت ژئو پلتیک'to 120 120 °44'  و

این استان در سواحل جنوبی چین و می باشد.  'to 28 °19 '31° 23 عرض جغرافیایی شمالی 

می باشد. این استان همچنین از سمت شمال غربی به   Zhejiangهمسایه شمال شرقی استان 

 Eastمتصل می شود. دریای   Guangdongو از طرف جنوب غربی به استان   Jiangxiاستان 

China  شده و در سمت شرق واقعTaiwan Straits .آن را به استان تایوان متصل می کند    

 مرکز استان : Fuzhou 

 :شهرهای مهم  

Fuzhōu, Xiamen, Putian, Sanming, Quanzhou, Zhangzhou, Nanping, Longyan, 

Ningde, Pingtan Integrated Experimental Zone 
 جمعیت: 

 ( 2020) نفر هزار 610میلیون و  41: میزان جمعیت 

 

  منابع و محیط زیست

 :که از جمله آن معدنی تایید شده می باشد  هادمنوع ذخایر  86فوجیان دارای منابع معدنی:  منابع

اشاره کرد. مهمترین ذخایر ماده معدنی غیر فلزی  47نوع ماده معدنی فلزی و  34ها می توان به 

این استان طال، نقره، سرب، روی، منگنز، کائولین، سنگ آهک، گرانیت، آلونیت، پریفیلیت و گوگرد 

ذخایر سنگ کوارتز فوجیان هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در رتبه برتر در سطح د. نمی باش

 کشور قرار دارد. 

میلیارد  1/201منابع آب: فوجیان از نظر منابع آب بسیار غنی است و بارش های ساالنه این استان 

مربع را  کیلومتر 50رودخانه در استان محدوده ای به مساحت  500متر مکعب می باشد. بیش از 

 میلیارد متر مکعب می باشد.  115پوشش می دهند. متوسط ساالنه حجم کل آب رودخانه ها  

 :این استان دارای اهمیت ویژه ای به خصوص در زمینه تکنیک های کنترل آلودگی  محیط زیست

آب و هوا، تکنیک بازیافت زباله های جامد، تکنیک های صرفه جویی در انرژی، پردازش صنعت 

 یکپارچه در ساخت صنایع با مصرف انرژی باال می باشد.
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 است خوب کلی طور به ها رودخانه آب محیط زیست فوجیان در حال توسعه یافتن است. کیفیت

 از برخی .است جدی شهری مناطق در ها دریاچه و ها رودخانه در ،خاص های بخش درآلودگی  اما

 نمک توسط دریا های آب های قسمت بیشتر و برند می رنج ائوتروپیک )کمبود اکسیژن( از ذخایر

 سوزانده شدن زغال به حاصل از دود است خوب کلی طور به هوا کیفیت .شوند می آلوده مضر های

 آلودگی صوتی حاصل از ترافیک و ساخت و ساز هنوز جدی است.  است. غالب آالینده عنوان

 

 اقتصاد:وضعیت 

 رشد ساالنه )درصد( (2020ارزش)  شاخص های اقتصادی

   نرخ رشد

 3/3 4/4.390 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 1/3 2/273 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 5/2 9/2.032 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 1/4 3/2.0841 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 2/2  تورم )شاخص بهای مصرفی، %(

 

 صنایع: 

گرچه سهم آن در تولید . همواره از اهمیت باالیی در این استان برخوردار استکشاورزی در بخش صنایع، 

از ارزش  %2/49، بخش صنایع سنگین 2019ناخالص داخلی طی سال ها کاهش پیدا کرده است. در سال 

 افزوده کل صنعتی و صنایع سبک بقیه را به خود اختصاص داده است.  

رشد  به سرعت در حال  "انبار داری و پستصنایع حمل و نقل، صنایع  "و  "مالیصنایع "صنایع ثالث در 

 درصدی داشته است.  5/9درصدی و  22، به ترتیب افزایش 2019و با توجه به ارزش افزوده در سال  هستند

 

 کشاورزی: 

 100) 3.299مداری و ماهیگیری استان فوجیان ، میزان درآمد کشاورزی، جنگلداری، دا2020در سال 

 100) 1.039به  2021ارزش بازده ناخالص کشاورزی این استان در سه ماهه اول . می باشد میلیون یوان(

میلیون هکتار بوده و میزان کل برداشت به  4413/1زمین های کشت غالت  سطحمیلیون یوآن( رسید. 

 مساحت کل هکتار می باشد. 1.040.000میلیون تن رسید و مساحت کشت محصوالت زراعی  1518/7

میلیارد دالر  8/9معادل  2020صادرات محصوالت کشاورزی در سال  .است هکتار 104.800نیز  جنگلداری

 درصد رسید. 6/7افزایش داشته است و سهم آن در صادرات به  %2بود که 
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 صنایع و ساخت و ساز: 

میلیون  100) 17.788درصدی به  91/13 کاهش با 2021سال فوجیان در  ارزش افزوده صنایع میزان

 رسید. میلیون یوان( 100) 5.141و میزان ارزش افزوده در زمینه ساخت و ساز به رقم  یوان(

 

 :حمل و نقل، پست و ارتباطات

می  Xiamen airportو  Fuzhou airportفرودگاه بین المللی به نام های  2هوایی: فوجیان دارای 

نفر رسید.  6.285.700و  3.391.800، به ترتیب به 2015باشد. ظرفیت حمل و نقل این استان در سال 

واقع  Shanmingو   Wuyi Mountain ،Jinjiang ،Lianchengفوجیان در  فرودگاهیچهار شعبه 

هواپیما بر  300باند داخلی و بین المللی را افتتاح کرده است. بیش از  200می باشند. این استان همچنین 

پنجمین شهر در چین است که دارای مرز های هوایی  Xiamenروی این باند ها حرکت می کنند. فرودگاه 

 باز به سمت آمریکا، پکن، شانگهای، گوانگجو و شنزن می باشد. 

با کیلومتر بود. بیشتر نواحی و مناطق شهری  58.286، شبکه جاده ای فوجیان 2005جاده ای: تا پایان سال 

ساعت  4شهر سطح باالی فوجیان با هر  9یک ساعت رانندگی، به بزرگراه های اصلی متصل می شوند. تعداد 

بهره مند  مجزا کیلومتر بزرگراه 1.210از  همچنین رانندگی به شهر پایتخت متصل می شوند. استان فوجیان

 است. 

کیلومتر می رسد.  3200شبکه ملی راه آهن می باشد که طول آنها در مجموع به  7راه آهن: فوجیان دارای 

این  .می باشدمیلیون تن  01/36 میلیون نفر و 86/14عبوری برابر  میزان بارو میزان حجم ترافیک مسافر 

به  آغازدر این استان  سرعت نیز  راه آهن بین استانی می باشد. به عالوه دو خط راه آهن پر 5استان دارای 

 کار کرده اند.
 

 :سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

بوده ومیزان سرمایه گذاری در  53/101، 2019دارایی های ثابت در سال  سرمایه گذاری فوجیان در بخش

 بوده است.00/102امالک و مستغالت  بخش

 

 : بازار مصرف

 +%( رسید. 4/3) 47.160درآمد خانوار های شهری به میزان سرانه  2020در سال 

چشم انداز خرده فروشی در استان  فوجیان همچنان در حال تغییر است. جدا از فروشگاه های سنتی، انواع 

ساخت وسازهای مدرن از جمله فروشگاه های زنجیره ای، سوپر مارکت ها، هایپر مارکت های متفاوتی از 
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موسسات فروش خارجی در فوجیان شامل: و فروشگاه های رفاه رایج می باشند. مهمترین انبار شکل، 

Walmart  ،آمریکاMetro  ،آلمانCarrefour  وAuchan  فرانسه وTrust-mart د. نتایوان می باش 

 میلیارد دالر رسید. 4/5درصدی به  2/12، با افزایش 2020واردات کاالهای مصرفی در سال 

 

 اقتصادی خارجی و گردشگریروابط 

 روابط اقتصادی خارجی:  

 

 2020 سال در فوجیان استان صادرات و واردات آمار ��

 4/214 فوجیان استان صادرات و واردات کل ارزش 2020 سال در شده، منتشر آمار براساس

 صادرات میزان، این از. است داشته ٪5.5 افزایش قبل سال به نسبت که است بوده دالر میلیارد

 افزایش که بوده دالر میلیارد 1/85 واردات و داشت رشد ٪2.3  که است بوده دالر میلیارد 3/129

 .دهد می نشان را 10.6٪

 و واردات 2020 سال در. بودند استان این خارجی تجارت نیروی بزرگترین خصوصی شرکتهای

 و یافته افزایش ٪9.6 که بوده دالر میلیارد 4/108 فوجیان استان در خصوصی شرکتهای صادرات

 صادرات و واردات. است داده اختصاص خود به را استان این صادرات و واردات ارزش کل از 50.5٪

 ارزش کل از ٪32.1 و داشت کاهش ٪4.7 که رسیده یوان میلیارد 427.42 به خارجی شرکتهای

 دولتی شرکتهای صادرات و واردات. است داده اختصاص خود به را استان این صادرات و واردات

 این خارجی تجارت ارزش کل از ٪21.4 و داشته رشد ٪19.2  که باشد می دالر میلیارد 1/46

 .دهد می تشکیل را استان

 استان برتر تجاری شریک سه ترتیب به اروپا و اتحادیه متحده ایاالت آن، آسه ،2020 سال در

 درصدی 13.8 که بود دالر میلیارد 3/43 آن آسه به فوجیان صادرات و واردات. بودند فوجیان

 را درصدی 4.5 افزایش که بود دالر میلیارد 9/37 متحده ایاالت به صادرات و واردات. داشت افزایش

 کاهش درصد 1.9  که بود دالر میلیارد 4/24 اروپا اتحادیه به صادرات و واردات .دهد می نشان

 به "راه و کمربند" امتداد در کشورهای و فوجیان استان بین تجارت حجم این، بر عالوه .داشت

 این صادرات و واردات ارزش کل از ٪34.8 و یافته افزایش ٪7.2 که است رسیده دالر میلیارد 7/74

میلیارد دالر بود که  7/12و واردات و صادرات به تایوان  است داده اختصاص خود به را استان

 درصدی داشته است. 9/10افزایش 

با ارزش افزوده  الکتریکی و مکانیکی تولیدات و کاربر محصوالت عمدتاً استان این صادراتی کاالهای

 صادرات 2020 سال در. درصدی داشته است 4/7که رشد  میلیارد دالر بود 9/48 به میزان باال
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 که بود دالر میلیارد 45.8 کفش و پوشاک منسوجات، مانند کاربر محصوالت دسته هفت از فوجیان

 داده اختصاص خود به را استان این صادرات ارزش کل از درصد 35.4 و داشته درصدی 2.6 کاهش

 . است

 توجهی قابل میزان به ، سنگ آلومینیوم و مسآهن سنگ مانند کاالهایی واردات، 2020 سال در

میلیون تن بوده که به  8/2میلیون تن و  2/5میلیون تن،  120و به ترتیب  است یافته افزایش

واردات فوالد نیز با رشد  درصدی  داشته است.  4/25درصدی و  4/68درصدی،  54ترتیب افزایش 

 میلیون تن رسید.  6/3درصدی به  464

 

 :استان فوجیان در زمینه منابع گردشگری از جمله: کوه  گردشگریWuyi  ،Gulangyu Isle ،

 370، فوجیان تعداد 2020در سال  و غیره بسیار غنی می باشد. Taining Goldenدریاچه 

 %( گردشگر خارجی دریافت کرد. -76میلیون ) 3/2%( گردشگر داخلی و -8/29میلیون )

 

 استانداردهای معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی

 :مرکز رسید. 706به  2020در سال تعداد مراکز درمانی استان فوجیان  استاندارد معیشتی 

 رسید.  28.105به  1998 نسبت به سال رشدتعداد مراکز مراقبت ها بهداشتی با 

 :2019هزار نفر(در سال  10) 6/639از  %27/5افراد شاغل در فوجیان با رشد ساالنه  دتعدا اشتغال 

 رسید. 2020هزار نفر( در سال  10) 9/605به 

 رسید. 2020در سال  %8/3نسبت به سال قبل، به  دون تغییرنرخ بیکاری فوجیان ب

 تا امنیت شبکه گسترش اجتماعی، امنیت بهبود برای زیادی تالش دولت فوجیان :امنیت اجتماعی 

 فوجیان. دادند انجام روستاییان و شهروندان اساسی بازنشستگی های برنامه ترکیب و امکان حد

 و بازنشستگی سیستم. کند می اجرا را بیماری های جدی بیمه برنامه که است استان در چین اولین

 بیمه پرداخت اصالح. دهد می پوشش را شهروند این استان هر و است آزاد عموم برای درمانی بیمه

 می ارائه کارگران تمام به زایمان و شغلی های آسیب بیکاری، بیمه. است پیشرفت حال در پزشکی

 های آسیب برای بیمه سیستم یک. شد خواهد بیشتر تورم افزایش با بیکاری بیمه هزینه. شود

 تامین مزایای. است شده گرفته نظر در توانبخشی و خسارت جبران پیشگیری، شامل شغلی

 تعداد بیشتری از افراد برای یبهتر خدمات که حالی در یابد، می افزایش پیوسته طور به اجتماعی

 ارائه روستایی و شهری شهروندان تمام به صعب العالجهای  بیماری بیمه. است دسترس در سالمند

 هزینه از ٪50 ،بیمه. است گرفته صورت ها تالش این بهبود و ایجاد منظور به اقدامات و. شود می

 .دهد می پوشش را 2015 سال در جدی های بیماری درمان های
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 آموزش، علم و فناوری، فرهنگ 

 :89به تعداد درصدی،  92/5تحصیالت عالی در استان فوجیان با رشد ساالنه تعداد مراکز  آموزش 

 رسید. 2020در سال  مرکز

 :رقم به (یوآن10000) 67/6هزینه تحقیق و توسعه در استان فوجیان از میزان  علم و فناوری 

 رسید. 2020در سال  میلیون یوان( 100) 9/6.669.130

 نمایش نوع 20 از بیش این، بر عالوه و شده داده توسعه و فوجیان حفظ در سنتی اپراهای: فرهنگ 

 فرهنگی، تاالر 88 موزه، 86 تئاتر، 74 هنری، گروه 94 دارای فوجیان. دارد وجود استان در محلی

در این  استادیوم و سالن ورزشی 30000 حدود. است نشریه 174 و محلی روزنامه 58 کتابخانه، 84

 سال در. می باشند یهزار نفر 30 دارای ظرفیت فوجیان استان ورزشی مراکز. دارد وجوداستان 

 رویداد 7 در و شدند جهانی مسابقات در طال مدال 8 کسب به موفق فوجیان ورزشکاران ،2005

 یی مقام اول را کسب کردند.آسیا

 

 


