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 مغولستان داخلی
  
 جغرافیا: -1

  )2019( کیلومتر مربع هزار 18میلیون و 1: مساحت •
 از باریک و طوالنی نوار یک چین، شمالی مرز در مغولستان مستقل منطقه: موقعیت ژئو پلتیک •

 مناطق و ها شهرداري ها، استان میان در سومین استان بزرگ. است غربی جنوب تا شرقی شمال
 را کشور این قلمرو از درصد 3/12 یا مربع کیلومتر میلیون 1,18 معادل مساحتیچین با  خودمختار

 هم مرز روسیهشمال  و غرب ،شرق جنوب، در هطقمن و استان هشت بااین استان . دهد می پوشش
 .است

 Hohhot: مرکز استان •

 بائوتو، چیفنگ، اردووس شهرهاي مهم: •
  جمعیت:  -2

 )2020هزار (30میلیون و 24: میزان جمعیت •
 
  منابع و محیط زیست -3

عناصر نایاب می باشد و میزان و  گاز طبیعی ،اخلی داراي منابع عظیم ذغال سنگمغولستان د منابع: •
  ذخایر عناصر نیوبیوم ، زیکونیوم و بریلیوم در این استان بیشتر از سایر استانهاي چین میباشد .

 چمنزار، هکتار میلیون 67/86 این استان شامل .است طبیعی منابع از داخلی غنی مغولستان
میباشد. این استان همچنین  قابل کشت هاي زمین هکتار میلیون 8 و جنگل هکتار میلیون 33/23

مغولستان داخلی . است چین در شده کشت هاي زمین و چمنزار ،جنگل شامل بیشترین سرانه رشد
 قرار کشور برتر رتبه هاي میان در زمینی سیب و قهوه شیر، گوسفند، گوشت گاو، گوشت تولیددر 

 قرار کشور برتر رتبه سه میان این استان، آنرا در در معدنی ماده 50ثبت شده شامل  ذخایر .دارد
 اشاره کرد که آنرا در سنگ زغال از جملهمعدنی  ماده پنج ذخایر میتوان به آنها بین ازکه  میدهد

 میلیارد 700 از بیش داخلی مغولستان شده ثبت سنگ زغال ذخایر. قرار داد ملی سطح اول رتبه
 .گیرد قرار استفاده مورد تواند می در این استان باد انرژي وات کیلو میلیون 150 و است تن

 کشاورزي هاي زمین تبدیل از جمله محیطی زیست مهم هاي پروژه در این استانمحیط زیست:  •
 دارند، قرار تیانجین و پکن در که شنیعامل طوفانهاي  کنترل همچنین و تعامر و جنگلداري براي
جزو  که هایی حوزه. است شده ایجاد چمنزار هکتار میلیون 33/33 مجموع در. است شده اجرا
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 هرز هاي علف پوشش میزان. میباشد هکتار میلیون 52 هستند،دام  چراندن براي مجاز غیر مناطق
 پوشش میزان افزایش در بسیاري پیشرفت. است درصد 20 جنگل پوشش میزان و درصد 50 حدود
تالش، محیط  سالها از پس. است گرفته صورت یبیابان مناطق کاهش و درختان حجم و جنگل
مهم  مناطق زیست محیط و گرفته قرار کنترل تحت موثر طور به مغولستان نقاط از برخی در زیست
  .است یافته بهبود چشمگیري طور به دولت حفاظت تحت

 اقتصاد:وضعیت 

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

 2/0 0/1736 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان)

 7/1 5/202 (میلیارد یوان)صنایع اولیه 

 0/1 8/686 (میلیارد یوان) صنایع ثانویه

 -9/0 7/846 (میلیارد یوان) صنایع ثالث

 4/1 - تورم (شاخص بهاي مصرفی، %)
 
 صنایع: -5
 می تشکیل 2020 سال در را داخلی مغولستان داخلی ناخالص تولید از درصد 7/11 همچنان اولیه بخش 

 را 2019 سال در کشاورزي بخش ناخالص تولید از درصد 8/43 حدود که است مهمی بخش دامپروري. دهد
 پشم تولید اصلی پایگاه داخلی مغولستان بز، و گوسفند زیاد تعداد دلیل به. دهد می اختصاص خود به

 اختصاص خود به 2019 سال در را ملی تولید کل از 2/42 و درصد 7/33 ترتیب به که است ترمه و گوسفند
 سال تا میلیون 6,26 حدود به 2001 سال در گاو میلیون 3 از و شد برابر دو از بیش گاوها تعداد .است داده

 2019 سال در را گاو شیر کل از درصد 18 که است گاو شیر اصلی پایه داخلی مغولستان. رسید 2019
 چین لبنیات پایتخت عنوان به همچنین ،. داخلی مغولستان پایتخت هوهوت، شهر. دهد می تشکیل

 (伊利( ییلی و (蒙牛( مینگنیو جمله از لبنی محصوالت در معروف ملی برندهاي. است شده نامگذاري

 .اند کرده ظهور
 غالت و آفتابگردان تخمه مانند روغنی محصوالت شامل صنعتی محصوالت عمده کشت، زیر سطح نظر از

 .است چین در زمینی سیب پیشرو تولید پایگاه یک همچنین منطقه این. است ذرت مانند
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 داراي همچنین کشور این. است ها استان سایر تامین براي برق تولید براي پیشرو پایگاه داخلی مغولستان
 برق تولید از درصد 3/7 داخلی مغولستان ،2019 سال در. است چین در بادي برق تولید ظرفیت بزرگترین

 .است داده اختصاص خود به را سنگ زغال ملی تولید از درصد 28 و ملی
 

 ارزش از درصد 6/89 سنگین صنایع ،2019 سال در. دارند تسلط داخلی مغولستان صنعت بر سنگین صنایع
 سنگ، زغال استخراج شامل صنعت عمده هاي بخش. است داده اختصاص خود به را صنعتی ناخالص تولید
 Hohhot و Erdos، Baotou. است غیرآهنی و آهنی فلزات پرس و ذوب و شیمیایی محصوالت تولید

 .هستند داخلی مغولستان در صنعتی مراکز مهمترین
 کشاورزي: -6

 بلند و باریک که شبیه به یک راهروي به دلیل جغرافیاي این منطقه داخلی مغولستان کشاورزي در توسعه
 است. متفاوت کشور شمال و جنوببا کشاورزي در دیگر مناطق  چشمگیري است، بطور
 قابل نوسان اخیر هاي سال در مغولستان داخلی محصول کشاورزي، دامداري و ماهیگیري تولید ارزش کل

به  2016 سال اول فصل و بخصوص در 2016 تا 2004 هاي سال طی اما ،را شاهد بوده است  اي مالحظه
 .داشته است افزایش یوان) میلیون 100( 3/260 میزان

درصدي به  39/1با رشد  2017 سال در داخلی مغولستان محصول کشاورزي ارزش تولیدمجموع 
 یوان) رسید. میلیون 100(7/1434
 
 صنایع و ساخت و ساز:  -7

 100( 7910درصدي به رقم 86/14 ارزش افزوده صنعت در مغولستان داخلی با رشد  2021در سال 
 میلیون یوآن) رسید. 

 
 حمل و نقل، پست و ارتباطات -8

 ، Baotou ، Chifeng ، Hailaer ،)سفید برج( Hohhot Baitaهاي  خطوط هوایی شامل: فرودگاه
Xilinhaote، Wulanhaote ، Tongliao میباشد غیره و. 

. دهند می تشکیل را مغولستان داخلی آهن راه محلی خط 5 و اي زنجیره خط 12 با ملی آهن راه خطوط
 می برقرار ارتباط غیره و یینچوان النژو، هیلر، سیان، پکن، مانند چین بزرگ شهرهاي از برخی با خطوط این

 .کنند



۴ 
 

 به اتوبوس خطوط ششساخت  داخلی عبور میکنند. مغولستان طریق از ملی هاي بزرگراه از بسیاري
 نیز مناطق مغولستان داخلی ومرزها  از بسیاريو در عین حال در  است یافته پایان روسیه و مغولستان

 .است قبل از تر راحت نقل و حملاحداث شده است و  بزرگراه
 هاي مکانسمت  به که دارد وجود شهر مرکز اطراف در عمومی اتوبوسخط  20 حدود ،Hohhot شهر در

در هر گوشه اي  به راحتی تاکسی این، بر عالوه. میرود آهن راه ایستگاه و اتوبوس ایستگاه جمله از مختلفی
 میشود. پیدااز 
 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه امالك و مستغالت -9

و در بخش امالك و مستغالت  72/101شاخص سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت  2019در سال 
 بود.43/101
 : بازار مصرف -10

Hohhot   و Baotou   فروشی خرده کلاز  ٪5/20 و ٪3/21 که هستند کننده مصرف اصلی براي مراکز 

 داخلی  مغولستان شهري خانوارهاي درآمدسرانه  ،2019 سال در. دهند را تشکیل می 2019سال در منطقه

 .داشته است افزایش %1 /4  که بودهیوان  41353

 روابط اقتصادي خارجی و گردشگري -11
 و شیمیایی مواد مرتبط، محصوالت و پایه فلزات شامل صادراتی عمده اقالم روابط اقتصادي خارجی: •

ویتنام  شامل یصادرات عمده بازارهاي ،2019 سال در. است نساجی مواد و مرتبط محصوالت
 اصلی تجاري شرکاي روسیه و لستانمغو .بود ایاالت متحدهو  جنوبی کره روسیه، مغولستان،،

 مشترك طور به روسیه و مغولستان چین، جاده، و کمربند طرح اساس بر. هستند داخلی مغولستان
 مانند هایی جنبه در را همکاري و کرد خواهند ایجاد را روسیه-مغولستان-چین اقتصادي کریدور

 حفاظت و فرهنگی تبادل گذاري، سرمایه قرنطینه، و بازرسی اتصال، و نقل و حمل هاي زیرساخت
 با اقتصادي مشارکت در مهمتري نقش داخلی مغولستان. داد خواهند تعمیق زیست محیط از

 .کرد خواهد ایفا روسیه و مغولستان
 یا بزرگ مراتع طبیعی مناظر جمله از غنی گردشگري منابع داراي داخلی مغولستان گردشگري: •

 هاي جاذبه نیز تاریخی آثار و مغولستانی قومی فرهنگ. است Sound Bay مانند نهاي بیابانیمیز
 .این استان میباشند مهم

درصد) – 6/95( 87000 و داخلی گردشگر) ٪36-( میلیون9/124 داخلی مغولستان ،2020 سال
 .کرد دریافت خارجی گردشگر
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 استانداردهاي معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی -12
حدود  2020سال  در مغولستان داخلی بهداشتی هاي مراقبت تعداد موسسات استاندارد معیشتی: •

 مورد بود. 1200مورد و تعداد مراکز بهداشتی  24549

هزار) نفر رسید و میانگین  10( 6/270به  2020شاغل این استان در سال  افراد تعداد اشتغال: •
 یوان بود . 85310دستمزد آن ها 

 . بود ٪8/3 برابر 2020 سال در داخلی مغولستان بیکاري نرخ
 : امنیت اجتماعی •

 100( 83/854، میزان هزینه هاي مربوط به امنیت اجتماعی مغولستان داخلی 2020در سال
 به این رقم رسیده است. 2011% نسبت به سال  12/10میلیون یوآن) بوده است. که با نرخ رشد 

 
 آموزش، علم و فناوري، فرهنگ  -13

 داشت.وجود در این استان   عالی آموزش موسسه 53 ، تعداد2020در سال آموزش: •
 به ترتیب تلویزیون و رادیو پوشش نرخ. دارد وجود عمومی کتابخانه 113 و فرهنگی مرکز 102

 .است درصد 4/95و درصد 6/96
 18/1از  داخلی مغولستان توسعه و تحقیق هاي هزینه 2020 و 2019 سالهاي بین علم و فناوري: •

 یوان)  رسید.   10000(29/1به   % 30/9با نرخ رشد  یوان) 10000(

 مناطق در هنوز عشایري زندگی شیوه. است مشهور عشایري سنتهاي به مغولستانفرهنگ:  •
 دارد اختیار در را ابزارها از وسیعی طیف مغول، سنتی موسیقی. است انجام حال در کشور روستایی

 آواز سبک .شود نمی یافت دیگر جاي هیچ در تقریبا که شود می استفاده انسان صداي براي و
  .اش معروف است طوالنی هاي آهنگ یا Urtiin duu نام به فرد به منحصر سنتی
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