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 هوبی
  

 جغرافیا:

 ) 2019( کیلومتر مربعو نهصد  هزار 185: مساحت •
استان هوبی در مرکز چین واقع شده است. این استان در شمال دریاچه  :موقعیت ژئو پلتیک •

 Dongting  و در میان رودخانه Yangtze .نام این استان در چینی به معنی  قرار گرفته است
 و 29"02"-33"16"جغرافیایی این استان بین عرض جغرافیایی شمال دریاچه میباشد. موقعیت 

کیلومتر از  470کیلومتر از شرق به غرب و  740هوبی  قرار دارد. 108"21"-116"08" عرض
 شمال به جنوب را پوشش میدهد.

 Wuhan : مرکز استان •

  شهرهاي مهم: •
Wuhan,Huangshi,Shiyan,Yichang,Xiangyang,Ezhou,Jingmen,Xiaogan,Jingz
hou,Xianning Huanggang, Suizhou, Enshi, Xiantao, Qianjiang, Tianmen, 
Shenlongjia 

 جمعیت: 

 ) 2020( نفر هزار 450میلیون و  57: میزان جمعیت •
 

  منابع و محیط زیست

  منابع: •
وجود مناظر طبیعی و شرایط جغرافیایی کوهستانی، انواع منابع  برعالوه در این استان معدنی: 

 %81نوع از مواد معدنی در این استان کشف شده است که  138طبیعی به فراوانی موجود میباشد. 
مورد  89ماده معدنی، ذخایر  138در میان  مواد معدنی پیدا شده در کشور را تشکیل میدهد.

ماده معدنی شامل پریدوتیت براي  5 هذخیرمنبع ستفاده از مشخص شده است. به عنوان مثال ا
 17ذخیره  منبع ساز در رتبه اول کشور قرار دارد. و ساخت براي دیاباز و رس خاك گارنت، کود، ید،

ماده معدنی از جمله: مارلیت، فسفر و غیره رتبه دوم و سوم در چین را دارند. همچنین منبع ذخیره 
 کشور سراسر در دهم تا چهارم رتبه در منگنز و جیوه طال، گچ، آهن، مس،ماده معدنی از جمله  25
 .دارد قرار

هزار کیلومتر میباشد که در آن  35رودخانه با طول  1,193داراي  در منطقه خود آب: این استان
 این استان با کیلومتر در استان را پوشش میدهد. 1,061منطقه اي به طول   Yangtzeرودخانه 
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این ، نام استان رودخانه ها را از آن خود کرده است. دریاچه هاي متعدد در اندازه هاي مختلفوجود 
 استان یکی از مناطق متمرکز آب شیرین در چین میباشد. 

 گونه هاي کمیاب برخی میباشد که مختلفی از حیوانات و گیاهان گونه هاي داراي این استان
منظقه اصلی طب سنتی چین هوبی  همچنین. میشوندفقط در استان هوبی یافت که  هستند

 بسیاري منابع آبیداراي میباشد، بنابر این نام مخزن گیاهی چین را بر آن گذاشته اند. این استان 
وات برق میباشد. ظرفیت نصب  توسعه یافته یا در  میلیون کیلو 334/31است که قادر به تولید 

، در Gorges 3که رتبه اول را در کشور دارد. پروژه  میلیون کیلو وات بوده 286/27حال توسعه 
حال حاضر بزرگترین پروژه کنترل آب در جهان میباشد که در استان هوبی قرار دارد و ظرفیت 

 میلیون کیلو وات میباشد. 2/18نصب آن برابر با 
به  ، شهرسازي در هوبی2005محیط زندگی در هوبی بسیار خوب است. تا پایان سال  محیط زیست: •

تن در روز  14,700زباله به  دفعرسید. ظرفیت  %97/45میرسد و پوشش جنگل به  %33میزان 
که به استاندارد غیر مضر رسید. بود تن در روز  13,500میزان زباله به  2003در سال . افزایش میابد

زباله خانگی با ظرفیت  دفعمرکز  32رسیده است. امروزه  %61زباله هاي خانگی به  دفعمیزان 
شهر اصلی  17، کیفیت هوا بهبود یافت. در میان 2005. در سال وجود داردتن در روز  2,074,500

افزایش  %18در مقایسه با سال گذشته،  رسید که %65به ي رو به استاندارد استان، کیفیت هوا
 است.  داشته

 
 اقتصاد:وضعیت 

 ساالنه (درصد)رشد  )2019ارزش(  شاخص هاي اقتصادي

   نرخ رشد

 1/5 3/4344 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان)

 0/0 2/413 (میلیارد یوان)صنایع اولیه 

 -4/7 4/1,702 (میلیارد یوان) صنایع ثانویه

 -8/3 8/2,228 (میلیارد یوان) صنایع ثالث

 7/2  تورم (شاخص بهاي مصرفی، %)
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 صنایع: 

در سال  %9/26ثالث رو به رشد بوده است به نحوي که سهم تولید ناخالص داخلی از  در دو دهه اخیر، صنایع
سالهاي اخیر کاهش در  در حالیکه سهم بخش صنایع ثانویهرسیده است و  2020در سال %  3/51به  1990

 داشته است، اما این صنعت همچنان نقش اصلی اقتصاد هوبی را ایفا می کند. 
ماشین این استان به یک مرکز تولید صنعتی مهم توسعه پیدا کرده است. صنایع اصلی شامل: متالوژي، 

سازي، مواد شیمیایی و ساخت مواد، مواد غذایی، ساخت ماشین آالت، پارچه، الکترونیک و کشتی سازي 
 میباشد.  

 تولید ناخالص ارزش از درصد 66 که کند می کمک سنگین صنایع به هوبی در هیدروالکتریکی فراوان تامین
 دهد.  اختصاص خود به را 2019 سال در صنعتی

 
 کشاورزي: 

و  روغناین استان به نام سرزمین برنج و ماهی معروف است. هوبی یکی از مراکز اصلی تولید غالت، پنبه و 
  همچنین بزرگترین مرکز تولید محصوالت آب شیرین میباشد.

زمینهاي کاشت پنبه  یزان بازدهیمتن) و  10000( 4/2,727میزان بازدهی کشت غالت ، 2019در سال 
 . بوده استتن)  10000( 8/10
 

 صنایع و ساخت و ساز: 
 میلیون یوآن) 100( 0/3325هوبی در بخش ساخت و ساز ساختمانی  میزان ارزش افزوده 2021 سال در

 . بوده است
 

 حمل و نقل، پست و ارتباطات
)، Wuhan Tianheفرودگاه میباشد. بزرگترین فرودگاه در مرکز چین، (باند  7 استان هوبی داراي  هوایی:

 خطوط بین  المللی به ژاپن و کره و دیگر کشور ها را افتتاح کرده است. 
 هاطول آزاد راهو بوده  )کیلومتر 10000( 50/27بزرگراه: طول کل بزرگراه هاي در حال استفاده در هوبی 

-Jing-Zhu ،Hu – Rong ،Yi – Huang ،Huangمیباشد. آزاد راه هاي کیلومتر)  10000( 0 /64
Huang  وWu-Shi ا الگوي متقاطع شهر هاي بزرگ و کوچک را به هم متصل میکند. به طور منظم ب

شهر و روستا  195استان و  8به عنوان مرکز،  Wuhanشبکه جاده اي قطب حمل و نقل در مرکز چین با 
 . میدهد را پوشش

از سمت شمال به جنوب و راه  Zhi-Liuو  Jing-Jiu ،Jing-Guang ،Jiao-Zhiراه آهن: راه آهن هاي 
 از سمت شرق به غرب استان حرکت میکنند.   Xiang-Yuو    Wu-Da ،Han-Danآهن هاي 

 



۴ 
 

 
 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه امالك و مستغالت

  بوده است.  1/104دارایی هاي ثابت، سرمایه گذاري هوبی در بخش  شاخص، 2019در سال 
 

 : بازار مصرف
در  Wuhan، 2018%) رسید. در سال -4/2یوان ( 36702، سرانه درآمد مصارف خانگی به 2020در سال 

 از میزان کل خرده فروشی در هوبی را تشکیل داد.  %  2/34حدود 
Wuhan  توزیع در مرکز چین میباشد. این استان موسسات خرده فروشی داخلی و  پایگاهاصلی ترین

خرده فروشان خارجی را براي سرمایه گذاري در جهت تبدیل شدن به بازار بالقوه منطقه جذب میکند. 
 Wuhan International Plaza ،Wushang Group World Tradeاز جمله  ،Wuhan محلی در

Plaza ،Wuhan Plaza  وZhongbai Department StoreWuhan  .میباشند  
 

 روابط اقتصادي خارجی و گردشگري
اصلی ترین محصوالت صادراتی شامل پارچه، پوشاك، ماشین آالت، لوازم  :روابط اقتصادي خارجی •

ار هاي صادرات شامل هنگ ، اصلی ترین باز2019الکترونیکی و مواد خام دارویی میباشند. در سال 
از صادرات استان هوبی را تشکیل  %4/27، هنگ کنگ 2019میشدند. در سال  هندکا و کنگ، آمری

 میداد. 

محصوالت وارداتی این استان نیز شامل فیبر مصنوعی، ماشین آالت، مواد شیمیایی و مواد خام 
 ، منابع اصلی واردات ژاپن، کره2019دارویی، لوازم و تجهیزات الکترونیکی  میباشند. در سال 

 بودند.  ایاالت متحدهو  جنوبی

جزو  Three Gorgesاستان هوبی در منابع توریستی بسیار غنی است. بناي مشهور  گردشگري: •
 Yellow، برج Mount Wudangمکان هاي معروف این استان جذابیت برتر چین میباشد.  10

Crane  و شهر باستانی Jinzhou .میباشند  

 یوان میلیارد 9/437 گردشگري درآمد با) درصد 8/27( گردشگر میلیون 437 هوبی ،2020 سال در
 .کرد دریافت) درصد 8/36(

 استانداردهاي معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی
تولد وجود دارد. سیستم سالمت  95,186بیمارستان و  566در این استان تعداد  استاندارد معیشتی: •

حفره هاي مطالعات در خصوص قلب و عروق و عمومی از جمله مراکز کنترل بیماري کامل میباشد. 
 دهان و دندان در رتبه اول قرار دارند.
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و در سال  هرو به افزایش بود هوبیبهداشتی در مراقبت هاي ، تعداد مراکز 2018تا  1998از سال 
 رسید. 35,447، به 2020

 رسید.1,145 رقم به 2020بهداشتی در هوبی تا سال  تعداد مراکز

 %، 45/3 کاهش با  2019هزار نفر) در سال  10( 8/653تعداد افراد شاغل استان هوبی از  اشتغال: •
 رسید. 2020در سال هزار نفر)  10( 2/631 به 

 رسید. 2020در سال  % 4/3 رقم بهنرخ بیکاري در استان هوبی 

میلیون  100( 11/1419به میزان  ،2020 هزینه امنیت اجتماعی در سالمیزان  :امنیت اجتماعی •
 یوآن) بوده است. 

 آموزش، علم و فناوري، فرهنگ 
  85تعداد %، از  48/4 آموزش عالی استان هوبی با میانگین رشد سالیانه موسساتتعداد  آموزش: •

 رسید.  2020نفر در سال  129به  2004نفر در سال 

 72/12میزان هزینه در بخش تحقیق و توسعه استان هوبی، با رشد ساالنه حداکثري  علم و فناوري: •
میلیون یوآن) در  100( 11/6به میزان  2011میلیون یوآن) در سال  100( 11/2از رقم  درصدي،

 .رسید 2020سال 
سفال هاي نقاشی شده اي که به  .است شکوه با فرهنگی و طوالنی تاریخچه داراي یهوب: فرهنگ •

کشف  1955در سال  Jingshanاز روستاي  Qujialingزمان عصر حجر برمیگردند در منطقه 
 میگویند.  Qujialingشدند و از آن زمان به آن فرهنگ 

، استان هوبی نیز به صورت مشترك با استانهاي دیگر تغییرات قابل توجه فرهنگی 1949از سال 
عظیم در آموزش و افزایش سواد آموزي تاثیر شگرفی داشت. در شهر ها موزه ها  داشته است. توسعه

استادیوم هاي بزرگ، سالن هاي ورزشی و و کتابخانه هاي بسیاري افتتاح  و حمایت شدند. 
استخرهاي شنا ساخته شدند. همچنین تئاتر جمعیت بسیاري را مخصوصا در بخش اپرایی، از جمله 

 ، به خود جلب کرد. Chuاپراي معروف به اپراي 
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