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 هنان
  

 جغرافیا: 

 ) 2019( کیلومتر مربع هزار 166: مساحت •
میانه به پایین رودخانه چین و در امتداد  مرکز شرقی استان هنان در قسمت :موقعیت ژئو پلتیک •

 Yellow River .زمین هاي غربی  سطح شکل زمین هاي استان هنان به نحوي است کهقراردارد
 جغرافیایی عرض بین اي ناحیه در که هنان استانزمین هاي شرقی قرار دارند.  سطح باالتر از

از  است، شده واقع '39 ° 116 تا' 21 ° 110 شرق جغرافیایی طول و '22 ° 36 و' 23 ° 31شمال
و از  شانشی استان از غرب با شانشی، و هبی استاناز شمال به  شاندونگ، و آنهوییبه  استانشرق 
 با شرقی منطقه میان این استان مرکز ارتباطی بنابراین ؛میباشد مرتبط هوبئی استان به جنوب
  میباشد. شمالی منطقه با جنوبی منطقه و غربی منطقه

 Zhengzhou : مرکز استان •

 مهم:شهرهاي  •
Zhengzhou、Xinxiang、Luoyang、Anyang、Jiaozuo、Xuchang、Pingdin
gshan、Luohe、Kaifeng、Puyang、Hebi、Nanyang、Sanmenxia、Zhuma

dian、Shangqiu、Xinyang、Zhoukou 
 
 جمعیت: 

 ) 2020( نفر هزار 410میلیون و 99: میزان جمعیت •
 

  منابع و محیط زیست

  منابع: •
 با هنان استان زمین از Han Riverو  The Yellow River، Huai River ،Hai River: آب

 کیلو میلیون 84/4 هنان استان کل آب منابع. دارد جریان مکعب متر میلیارد 43 آب ناخالص حجم
میزان آب  2020در سال . است برداري بهره قابل وات کیلو میلیون 23/3 از آن که است برقاز  وات

هاي  آب میزان .است مکعب متر میلیون) 100( 8/294 برداري بهرههاي سطح زمین قابل 
 .استبوده  9/411سرانه منابع آبی  میزانو باشد  می میلیون متر مکعب) 100( 8/185 زیرزمینی

 از است، شده کشف معدنی ماده نوع 157 حال به تا. است معدنی منابع از غنی هنان معدنی: استان
 از بعضی. است گرفته قرار برداري بهره مورد آنها از نوع 117 و است شده ثابت 81 ذخایر این جمله
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 ییقلیامواد  آندالوزیت، سیانید، مولیبدن، معدن: از عبارتند کشور در اول رتبه ذخایر معدنی، مواد
 طال، آلومینیوم، طبیعی، گاز سنگ، ذغال ذخایردر این استان . نافلین و پرلیت رس، خاك طبیعی،

 .است زیاد بسیار نیز آزبست و مرمر سنگ نسوز، رسخاك  مارلیت، نقره،
از کل منطقه  %14و  %26، %56محوطه دشت، مناطق کوهستانی و تپه ها به ترتیب  محیط زیست: •

 حال در. است خوب بسیار مردم براي هنان استان مسکونی شرایطاستان هنان را تشکیل میدهند. 
 منطقه 40 استان این در. دارند قرار ملی رده در پارك 26 که دارد وجود جنگلی پارك 76 حاضر
 هوا کیفیت که روزهایی درصد. دندار قرار ملی سطح درها آن مورد 26 که دارد وجود محیطی زیست
 تصفیه ظرفیت. است درصد 98 آب سرچشمه در ورودي آب میزان. است ٪6/82 است، خوب

 زباله تصفیه ظرفیت یافت؛ افزایش روز در مکعب متر میلیون 42/0 برابر با 2005 سال در فاضالب
 .است روز در مکعب متر هزار 322 طبیعی گاز سازي ذخیره ظرفیت. است روز در تن 740 خانگی

 
 اقتصاد:وضعیت 

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

 - - نرخ رشد

 3/1 7/5499 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان)

 2/2 4/535 (میلیارد یوان)صنایع اولیه 

 7/0 5/2287 (میلیارد یوان) صنایع ثانویه

 6/1 8/2676 (میلیارد یوان) صنایع ثالث

 8/2 - تورم (شاخص بهاي مصرفی، %)
 

 صنایع: 
 پنبه، شامل کشاورزي محصوالت عمده. است کشور در تجاري محصوالت تولید اصلی مناطق از یکی هنان
 چاشنی و بیسکویت فوري، نودل منجمد، غذاي گوشت، تولید با هنان. است میوه و تنباکو قارچ، زمینی، بادام

 .است شده تبدیل چین در غذایی مواد پردازش مهم پایگاه یک به غیره و
 

 بخش اصلی کار و کسب از حاصل درآمد کل از درصد 71 که است سنگین صنایع سلطه تحت هنان صنعت
 و است توسعه حال در هنان در سرعت به سوم بخش. است داده اختصاص خود به 2019 سال در را صنعتی

 .است یافته افزایش تدریج به 2008 سال از داخلی ناخالص تولید در آن سهم
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 کشاورزي: 
 این استانغالت  محصول دهزمیزان با. است کشور کشاورزي محصوالت تولید مناطق بزرگترین از یکی هنان

 استان در محصول بازده گذشته،متوالی  سال 6 در. است بوده) تن 10000( 8/6825 برابر با 2020 سال در
 مانند محصوالت تولید اصلی هاي پایه از یکی هنان استان. داشته است قرار اول رتبه در چین در هنان

 10000( 8/1 پنبه کل میزان بازده ،2020 سال در. است تنباکو هاي برگ و گیاهی روغن پنبه، ذرت، گندم،
 درصدي داشته است.  63/33کاهش اما نسبت به سال گذشته  .دارد چین در را سوم رتبه که است )تن

 دام تولید کل ارزش. دارد چین در را اول رتبه که است تن) 10000(  587 گیاهی روغن هاي تولید مجموع
 از ٪10 گوشت تولید شود؛ می شامل را کشاورزي تولیدات کل از درصد 40 که است یوان میلیارد 1/125

را تشکیل  چین کلدرصد تولید  8/1 میزان به مرغ و مرغ تخم تولید ؛را تشکیل میدهد ملی گوشت تولید
 خشک، نودل ،آرد تولید دارد؛ کشور در را سوم رتبه مرغ، تولید و دوم رتبه مرغ تخم تولید آن در که ،میدهد

 رتبه اول در چین را دارند. MSG و منجمد غذایی مواد فوري،ل نود
 

 حمل و نقل، پست و ارتباطات
 .است کیلومتر 262 شهري مناطق در شده ساخته تازه جاده طول

 تا کنون، 2020 سال پایان تا و یابد می گسترش جهات تمام در هنان استان در بزرگراه بزرگراه: شبکه
کیلومتر  10000( 71/0و داراي  است بوده )کیلومتر 10000( 03/27 هنان استان در ها بزرگراه کل مسافت

 . میباشد آزادراه) 
و شهرستانها و شهرستانها را به روستا ها متصل  بزرگراه که پایتخت را به شهرهاشبکه حمل و نقل مسافري 

عبور میکند. در سال  Zhengzhouمسیر عبوري بین المللی از  4میکند به وجود آمده است. همچنین 
-میلیارد نفر 1حمل و نقل جاده اي موفقیت آمیز بوده که در میان آن میزان حمل و نقل مسافري به  2005

میلیارد تن و  7/0کیلومتر، حمل و نقل کاال به -میلیارد نفر 1/50بار رسید. حجم رفت و آمد مسافران به 
 کیلومتر رسید. -تن 51میزان حجم عبور بار 

راه آهن  10ن: استان هنان یکی از بزرگترین مراکز راه آهن در چین است. این استان شامل راه آه
Beijing-Guangzhou ،Long-Hai ،Jiao-Zhi ،Beijing-Kowloon ،Tai-Jiao  وHou-Yue 

 بین ایستگاه بزرگترین Zhengzhou شمالی قطار میباشد که به تمام جهات کشیده شده اند. ایستگاه
 این عملیات و انتقال ظرفیت. در آن ایستگاه تردد دارند قطار 500 حدود روز هر. است باربري قطار المللی

  .است شده بندي رتبه جهانی سطح در ایستگاه
 و حمل المللی بین مسیر 5 چین، در بار حمل ایستگاه بزرگترین ،Zhengzhou شرقی آهن راه ایستگاه

کیلومتر)  10000( 65/0 هنان استان آهن راهطول خط  ،2020 سال پایان تا. کند می باز را کانتینري نقل
 غیر مستقیم سفر حجم و بار-نفر هزار 51,072 آهن راه مسافر نقل و حمل ظرفیت ،2005 سالاست.  بوده

 حمل حجم و تن هزار 99,370 آهن راه سیستم بار حمل ظرفیت. است بوده کیلومتر-نفر میلیون 6/46,221
 1,212 هنان استان در محلی آهن راه مسافت. بود کیلومتر-تن میلیون 9/147,560 غیر مستقیم بار

 .را تشکیل میدهد چین در محلی آهن راه مسافت کل چهارم یک که بوده کیلومتر
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 و Luoyang فرودگاه ، Zhengzhou فرودگاه جمله از دارد، وجود هنان استان در فرودگاه 3هوایی: 
از  بزرگ و متوسط شهر 50 هفته هر در پرواز 800 از بیش و پرواز مسیر 70 تقریبا. Nanyang فرودگاه
 ،2005 سال در را متصل میکند. غیره و ماکائو کنگ، هنگ شیان، گوانگژو، شانگهاي، پکن،جمله: 

 .شد جا به جا هواپیما توسط کاال تن هزار 45 و مسافر 2,968,200
 

 امالك و مستغالتسرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه 
میزان  بوده ومیلیون یوآن  103 /19 دارایی هاي ثابتمیزان سرمایه گذاري هنان در بخش  ،2019 سال در

 میلیون یوآن می باشد 81/103سرمایه گذاري در بخش ساخت و ساز 
 

 : بازار مصرف
 ،2019 سال در. اند شده واقع Luoyang و Zhengzhou، Nanyang در کننده مصرف اصلی بازارهاي

 .بود +)6/1یوان ( 34,750برابر با  شهري هاي خانواده ساالنه سرانه درآمد
Zhengzhou استانداري به عنوان  توسط کشور این. است چین مرکز در عمده توزیع مرکز سنتی طور به

 عمارت شامل ها فروشی خرده بزرگ اصلی ترین. گرفت قرار تایید مورد توزیع اصالحات برايمرکز پیشرو 
 Jinboda ، Denis Department Store، Dashang Group New Mart Shopping تجاري

Plaza ، Carrefour و Walmart هستند. 
 

 روابط اقتصادي خارجی و گردشگري
 کل درصد 2/69 جانبی لوازم و الکتریکی تجهیزات آالت، ماشین صادرات :روابط اقتصادي خارجی •

 صادرات پیشرو اقالم از یکی هاي تکتجهیزات . تشکیل میدهدرا  2020 سال در هنان صادرات
 .دهد می تشکیل را صادرات کل درصد 3/60 که است

 درصد 2/61 تجارتفرآیند  اخیر، هاي سال در ساحلی مناطق تولیدي هاي فعالیت بیشتر تغییر با
بیشتر  2010 سال از درصد 19 از که است داده اختصاص خود به را 2020 سال در صادرات کل

 تشکیل را 2018 سال در صادرات از درصد 0/60خارجی  گذاري سرمایه هاي شرکت. است بوده
 بیشتر بوده است.  2010 سال از درصد3/24 دادند که

 صادرات ،2019 سال درند. بود صادرات بازار پیشرو ،ژاپنو در پی آن  متحده ایاالت، 2019 سال در
 داد. اختصاص را به خود صادرات کل درصد 6/5 که رسید دالر میلیارد 1/2 به کنگ هنگ به

 شیمیایی، مواد الکتریکی،تجهیزات  محصوالت ،لوازم و الکترونیکی قطعاتاصلی شامل:  واردات
 کره از عبارتند واردات عمده منابع. ندبود پایه فلزات و معدنی مواد مرتبط، محصوالت و پالستیک

 ، مکزیک و برزیل.استرالیا و ژاپن تایوان، جنوبی،
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 سه استان در. است دیدنی نقاط و ها فرهنگ از بسیاري داراي و ها قوم زادگاه هنان گردشگري: •
 همه که ،Anyang و Luoyang، Kaifeng از جمله: میباشند چین باستانی پایتختشهر که 

 Grottoesمثال برايوجود دارد.  هستند بزرگ تاریخی ارزش با زیادي هاي مکان داراي آنها

Longmen است جهانی میراث هاي مکان از یکی. 
 .کرد پذیرایی یوان میلیارد 481,3 گردشگري درآمد با گردشگر میلیون 551 هنان ،2020 سال در

 استانداردهاي معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی
 در بهداشتیمراقبت موسسه  74644تعداد  مجموع ، در2020 سال پایان تا استاندارد معیشتی: •

. بوده است 375و تعداد مراکز طب سنتی  1652و تعداد مرکز بهداشتی  دارد وجود هنان استان
 از بسیاري است و عالی و کامل غیره، و بیماري، کنترل مرکز جمله از عمومی، بهداشت سیستم
 .دارند قرار کشور در پیشرو موقعیت در پزشکی درمان هاي تکنیک

موسسه بیمه در سطوح متفاوت وجود دارد و یکی از  2,760در حال حاضر در استان هنان 
استانهایی است که بیشتر موسسه هاي بیمه در آن فعالیت میکنند. و مطابق با شرایط خود و 

 وضعیت بازار خدمات متفاوتی را ارائه میدهند. 

 
درصدي  32/0با افزایش  2009هزار نفر) در سال  10( 968فراد شاغل در هنان از اتعداد  اشتغال: •

 رسید.  2020هزار نفر) در سال  10( 2/964به تعداد 

 درصد رسید.  2/3، به 2020نرخ بیکاري در استان هنان در سال 

در  )میلیون یوآن100( 03/1575هزینه هاي امنیت اجتماعی و شغلی به میزان  :امنیت اجتماعی •
 رسید. 2020سال 

 
 آموزش، علم و فناوري، فرهنگ 

  آموزش: •
 مرکز بوده است.151، 2020تعداد موسسات آموزش عالی هنان در سال 

. بود )یوان 10000 میلیون( 86/6هنان براي توسعه و تحقیق هزینه ،2020 سال در علم و فناوري: •
 و میلیون( 86/6 به میلیون14/2 از هنان توسعه و تحقیق هايهزینه ،2020 و 2011 هايسال بین

 2013 سال در درصد63/18 به حداکثر که ايفزاینده ساالنه نرخ با که یافت افزایش) یوان 10000
  .یافت کاهش 2012 سال در درصد 63/12 به سپس و رسید

 و مشهور چین نقاط سایر در همچنین و است چینی اپراي محلی نوع) Yuju( هنان اپرا: فرهنگ •
 .هستند محلی مهم اپراي اشکال دیگر Henan Yuediao هنان و Henan Quju. است محبوب
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 آشپزي استان هنان نیز معروف میباشد. 
 به که یوژواز  پرسلن نوعی ،Junci: از عبارتند سنتی دستی صنایع و هنري محصوالت مهمترین

 Tangsancai و Zhenping هاي حکاکی ،است بینی پیش قابل غیر آن رنگ الگوهاي خاطر

Luoyang )"میباشند.  تانگ سلسله سنتی سبک سفال هاي مجسمهاز  که) "تانگ رنگ سه 
در دره رودخانه زرد، جایی که مردم قدیم چین در آن رشد و این استان  به دلیل موقعیت همچنین

خود کند و  آنکه مهمترین مکانهاي فرهنگی چین را از  باعث شده این ویژگی توسعه پیدا کرده اند.
سه مورد از هفت پایتخت تاریخی به وجود آورده است. در این منطقه بسیاري مکانهاي توریستی را 

به عالوه بقایاي زیستگاه  .می باشنددر هنان  Anyangو  Luoyang ،Kaifengچین از جمله: 
رهنگی هاي انسانهاي اولیه در این مکان قرار گرفته اند. از این موارد میتوان به: سایت ف

Peiligang  7000 ساله، بقایاي فرهنگYangshao  6000  ساله و بقایاي فرهنگDahe  
 ساله اشاره کرد. 5000
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	 محیط زیست: محوطه دشت، مناطق کوهستانی و تپه ها به ترتیب 56%، 26% و 14% از کل منطقه استان هنان را تشکیل میدهند. شرایط مسکونی استان هنان برای مردم بسیار خوب است. در حال حاضر 76 پارک جنگلی وجود دارد که 26 پارک در رده ملی قرار دارند. در این استان 40 منطق...
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