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 نگجیانگوهیل
  
 جغرافیا: -1

 ) 2019( کیلومتر مربع هزار 454: مساحت •
یکی از استانهاي چین واقع در شمال شرق می باشد و معناي لغوي آن : موقعیت ژئو پلتیک •

 .می باشد Amurکه در واقع نام چینی رود  "خانه اژدهاي سیاهدرو"
ونیز از نواحی شمال و شرق با کشور  این استان از جنوب با جیلین ، از غرب با مغولستان داخلی

 .روسیه هم مرز می باشد
 .در نوار مرزي چین و روسیه در شمال واقع شده است Amurرودخانه 

  می باشد . Harbinمرکز این استان 
 Datudingziمتر به نام  1690این استان سرزمینی تقریبا کوهستانی است و بلندترین قله با ارتفاع 

در نقطه مرزي با استان جیلین واقع شده است. یکی از وسیعترین جنگل هاي بکر چین که در صنایع 
 جنگلداري از اهمیت زیادي برخوردار است در این استان واقع شده است.

 -15آب و هواي این استان اغلب مرطوب است. زمستانهاي طوالنی و سرد و میانگین دماي هوا بین 
درجه سانتیگراد در ماه ژانویه و تابستانها کوتاه و گرم که در ماه جوالي  -31 الیدرجه سانتیگراد 
درجه سانتیگراد در گرمترین روزها می رسد . میزان بارندگی سالیانه بین  23تا  18میانگین هوا به 

در طول سال  .میلی متر است که غالبا در فصل تابستان میزان بارندگی بیشتر است 700الی  400
 . هوا صاف است و طی فصل بهار همراه با باد می باشدمعموالً

 Harbin: مرکز استان •

 ,Harbin, Daqing, Qiqihar, Mudanjiang, Jiamusi, Jixi شهرهاي مهم: •

Shuangyashan, Hegang, Qitaihe, Yichun, Heihe 
 

 جمعیت:  -2

 ) 2020( نفر هزار 710میلیون و  31: میزان جمعیت •

  منابع و محیط زیست -3

 مهم فلزي و معدنی ذخایر سایر. است چین در بزرگترین ذخایر از یکی استان گرافیت و طال ذخایرمنابع: 
 کوارتز، سودا، چوب، سنگ، زغال خام، نفت مولیبدن، روي، تنگستن، آلومینیوم، سرب، مس، نقره، همچون
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داکینگ  نفتیمیدان  در عمدتا که ،را نفت تولید رتبه اول همچنین میباشند. این استان میکا و مرمر سنگ
  کشف میشود، پیدا کرد.

 چین استان را در رتبه اول نرسید که ای تن میلیون 5/54 به خام این استان نفت خروجی 1999 سال در
 به خود اختصاص داد. را کشور کلتولید نفت  سوم یک و قرار داده

 هاي سال در اما اند، داشته نوسان توجهی قابل طور به اخیر هاي سال در هیلونگجیانگ سطحی آب منابع
و در سال  )مکعب متر میلیون 100( 4/814 میزان به 2014 سال در یافته و افزایش 2014 تا 2005
 میلیون متر مکعب) رسید.  100( 2/842به  2018

 جنگلی کوههاياست و به عنوان نمونه میتوان به  کوهستانی زمین سطح از درصد 50 تقریبامحیط زیست: 
Da Xing-an  وXiao Xing-a ی بهره مند فراوان چوب منابع اشاره کرد بنابر این هیلونگجیانگ از

 .دهد می تشکیل را کشور کل تولید چوب سوم یک حدوداست که 
 

 اقتصاد:وضعیت 

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

 0/1 9/1369 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان)

 9/2 8/343 (میلیارد یوان)صنایع اولیه 

 6/2 4/348 (میلیارد یوان) صنایع ثانویه

 -0/1 7/677 (میلیارد یوان) صنایع ثالث

 3/2 - تورم (شاخص بهاي مصرفی، %)
 
 صنایع: -5

 میلیون 0/15 کشاورزي زمین کل مساحت با آلوده، سیاه خاك مزارع و حاصلخیز خاك دلیل به هیلونگجیانگ
 را آن که است علفزار هکتار میلیون 0/2 داراي این استان. است چین در غالت تولید پایگاه بزرگترین هکتار،

 در سرعت به هیلونگجیانگ در سبز غذاي صنعت. کند می تبدیل چین در دامپروري براي مهمی منطقه به
 محصوالت عمده. است داشته رشد 2019 سال در درصد4/8 سبز غذاي کشت زیر سطح. است توسعه حال

 .هستند سویا محصوالت و برنج شیر، غذایی
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 حالدر جیانگهیلونگ شرق، شمال قدیمی صنعتی هايپایگاه احیاي در مرکزي دولت سیاست راستاي در

 در. است پتروشیمی و انرژي غذایی، مواد فرآوري تجهیزات، تولید یعنی خود، رکن چهار صنایع ساختار تغییر
 صنایع و غذایی مواد فرآوري صنایع تجهیزات، تولید صنایع افزوده ارزش صنعتی تولیدات ،2020 سال

 .ماند ثابت انرژي صنعت که حالی در د،کرد رشد درصد 10 و 2 ، 5/13 ترتیب به پتروشیمی
 از ٪3/11 ،2016 سال در. کنند می ایفا استان صنعتی توسعه در مهمی را نقش دولتی صنعتی هاي شرکت
 خود به را درآمد صنعتی رشد ارزش کل ٪9/37 اما بودند، دولتی هیلونگجیانگ در صنعتی هاي شرکت

 .است یافته کاهش 2009 سال در ٪7/59 آن سهم اگرچه ،داد اختصاص
 صنعتی تجهیزات چوب، انرژي، عمده کننده تولید چین، و قدیمی صنعتی هاي پایگاه از یکی هیلونگجیانگ،

 پایه عنوان به سنگین ایعصن سازي، با صنعتی پیشرفت روند با در این استان همراه. است خام شیمیایی مواد و
تمرکز این . است شده ایجاد کاملی نسبتا صنعتی سیستم یک ستون، عنوان به بزرگ هاي اصلی و شرکت

 مصالح جنگلبانی، سنگ، زغال معدن پتروشیمی، برق، متالورژي، آالت، ماشین مانند صنایعی بر سیستم
. دارد چین صنعتی چیدمان در مهمی نقش میباشد و نساجی و نور صنعت غذایی، صنایع دارویی، ساختمانی،

 نیروگاه تجهیزات کامل مجموعه بزرگ معدنی، تجهیزات فشار، بزرگ مخازن ساخت زمینه در هیلونگجیانگ
کمباین هاي بزرگ هسته اي،  سنگین آالت ماشین اي، هسته برق تاسیسات گري، ریخته تجهیزات بزرگ،

 ریخته بزرگ قالبهاي هلیکوپترها، منظوره، چند هواپیماهاي موتورها، و خودروها باربري، قطارهاي برداشت،
 گاز خام، نفت چوب، مانند اساسی محصوالت تولید حجم. گیري در چین پیشرو میباشد اندازه ابزار گري و

 .دارد قرار کشور نخست رتبه در لبنی محصوالت و خام سنگ زغال طبیعی،
 
 کشاورزي: -6

صنعت اصلی تجارت محصوالت کشاورزي 5میباشد و  غالت عمده تولید منطقه هیلونگجیانگ با سالها پیشرفت،
 در این استان ساخته شده است. 
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 یافته تغییر اي مالحظه قابل طور به اخیر هاي سال در گهیلونگجیان کشاورزي تولید محصوالت ارزش درآمد
  .است یافته افزایش یوان) میلیون100( 1/16، به میزان 2016 تا 2004 هاي سال طول در است،

 7503 به% درصد رشد  23/6با  2000 سال در هزار تن)10( 5/2545از هیلونگجیانگ میزان درآمد غالت
 .رسید 2019در سال هزار تن) 10(
 صنایع و ساخت و ساز:  -7

 % رشد داشته است. 3/3% بوده که نسبت به ماه گذشته  6/3، 2020میزان رشد سرمایه گذاري در دسامبر 
 حمل و نقل، پست و ارتباطات -8

 طریق از آمور، رود نزدیک و شمال از ،Heihe و Mohe از استان این جنوب -شمال اصلی خطوط ریلی
 از غرب-شرق اصلی خطوط که حالی در یابد، می گسترش لیائونینگ، استان در) Dairen( دالیان به هاربین،

داخلی  مغولستان در مانژولی به هاربین، طریق از روسیه و و چین مرز در Ussuri رود نزدیک و دور خاور
 ماه طول در Sungari رودخانه جز به کشور داخل آبهاي. دارد وجود نیز ثانویه اي خطوط. کشیده میشود

 .شود می انجام بزرگراه یا آهن راه توسط نقل و حمل بیشتر سرد اهمیتی ندارند و هاي
 روسیه، با اقتصادي و تجاري روابط در دارد و موقعیت مکانی کلیدي شرقی شمال آسیاي در جیانگ هیلونگ

 سفر دریایی و نقل و حمل آهن، راه شبکه مرکز هاربین. کند می عمل راه ارتباطی و پل عنوان به ژاپن و کره
 استان از خارج هاي مکان به نفت خام را دور راه نقل و حمل دالیان، به داچین کانال اتصال. است هوایی

 .کند می تسهیل
 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه امالك و مستغالت -9

از  دارایی هاي ثابت در سال هاي اخیر نوسانات بسیاري داشته است و در هیلونگجیانگ گذاري میزان سرمایه
میزان سرمایه گذاري در بخش ساخت و ساز از  .% کاهش یافته است 84/100به میزان  2019تا   2000سال 

 میلیون یوآن) کاهش یافته است .  100( 36/104به  2018تا  2004سال هاي 
 : بازار مصرف -10
 اصلی بوده است. بازارهاي) درصد 0,5(+ یوان 31115شهري  خانوارهاي سرانه سالیانه درآمد 2020 سال در

 ورود براي اي دروازه عنوان به همچنین هیلونگجیانگ. اند شده واقع گینچدا و هاربین در کننده مصرف
 .کند می عمل داخلی مغولستان خودمختار منطقه و روسیه بازارهاي به مصرفی محصوالت

 :از عبارتندهیلونگجیانگ  در مهم خرید مراکز و ساختمانهاي فروشگاه ها
Heilongjiang Daqing Department Store ،شرکت Harbin Qiulin.، تجاري مرکزي شهر 

 ایاالت از Walmart فرانسه، از Carrefour مانند بزرگ فروشان خرده. Harbin بزرگ فروشگاه و هاربین
 از خارج وارد این استان میشوند. پکن از Gome و آلمان از  Metro متحده،

 روابط اقتصادي خارجی و گردشگري -11
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. است قوي روسیه با هیلونگجیانگ تجارت جغرافیایی، نزدیکی به توجه با خارجی:روابط اقتصادي  •
 به 2019 سال در روسیه با تجارت. است استان تجارت کل درصد 9، 2019 سال در مرزي تجارت

 برزیل، متحده، ایاالت داد. را تشکیل می استان این تجارت کل از ٪68رسید که  دالر میلیارد 127
 .بودند 2019 سال در تجاري اصلی از دیگر شرکاي  سعودي عربستان

 پارچه، نخ، کفش، الکتریکی، و مکانیکی محصوالتاتومبیل،  پوشاك، شامل صادراتی کاالهاي عمده
 بود. غیره ومحصوالت زراعی 

 اولیه، قالب در پالستیک غالت،کاغذ، خمیر خام، نفت الکتریکی، و مکانیکی محصوالت شامل واردات
 بود.  غیره و فرآوري شده کودهاي

 اختصاص خود به را شدهاستفاده خارجی مستقیم گذاريسرمایه از سهم بیشترین که هاییبخش
 در) درصد 1/34( مستغالت و امالك بخش و) کل ارزش از درصد 7/24( تولید بخش شامل دادند،
 هیلونگجیانگ خارجی گذاري سرمایه منبع بزرگترین کنگ هنگ ،2019 سال در .بود 2019 سال
 36,4 که کرد گذاري سرمایه آمریکا دالر میلیون 197,5 مجموع در کنگ هنگ ،2019 سال در. است

 خارجی گذار سرمایه دومین سنگاپور. دهد می تشکیل را خارجی مستقیم گذاري سرمایه کل از درصد
 .بود 2019 سال در بزرگ

 جمله از است که فصلی تمایز با فرد به منحصر گردشگري منابع داراي هیلونگجیانگ گردشگري: •
 دو هردر  استان این اشاره کرد.  Jingpohuو Yabuli، Wudalianchi اسکی میتوان به سایت

 است، مشهور گردشگري به داشتن جذابیت زمستان یا تابستان فصل
 درآمد و است، یافته ) افزایش٪+1/19( نفر میلیون 216 به داخلی گردشگران تعداد ،2019 سال در

 میلیون 11/1 کشور از خارج گردشگران تعداد ) بوده است.٪+6/19( آنیو میلیارد 0/264 گردشگري
 .بود ) ٪4/1 +( نفر

 استانداردهاي معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی -12
 ،2018 تا 2004 هاي طی سال هیلونگجیانگ بهداشتی مراقبت تعداد موسسات استاندارد معیشتی: •

 .است یافته افزایش 20،461 به 2020 سال در است و کرده تغییر اي مالحظه قابل طور به
 سالدر  631 از تعداد که است بوده 645 میزان به 2020 سال در هیلونگجیانگ بهداشتی مراکز

  بود. ٪22/2 تغییر این است و یافته افزایش گذشته
 زیادي تغییر اخیر سالهاي در اي مالحظه قابل طور به هیلونگجیانگ در شاغل افراد تعداد اشتغال: •

هزار نفر)  10( 4/316به 2009هزار نفر) در سال  10( 1/469با کاهش تدریجی از   اما است، داشته
 رسید.  2020در سال 
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 5/3درصد بود که نسبت به سال گذشته  4/3معادل  2020در سال  نگایجهیلونگ بیکاري نیز در نرخ
 % کاهش یافت.

 براي اشتغال براي تالش و اجتماعی ایمنی شبکه براي هزینه ،2020 سال در :امنیت اجتماعی •
 هايهزینه ،2020 تا 2011 هايسال بین. می باشد میلیون یوان)100( 85/1350  هیلونگجیانگ

 1350/ 85به 05/392 از توجهیقابل طور به جیانگهیلونگ شغلی هايتالش و اجتماعی ایمنی شبکه
 به 2017 سال در که یافت افزایش ايفزاینده ساالنه نرخ با که یافت افزایش )یوان میلیون100(

 .یافت کاهش درصد34/21 به سپس و رسید درصد 78/26 حداکثر
 

 آموزش، علم و فناوري، فرهنگ  -13
 مؤسسه. کاربردي و مهندسی زمینه علوم در خصوص به است، آموزشی مهمی مرکز هاربین آموزش: •

 تاسیس شرق چین آهن راه و براي ساخت فنی پرسنل آموزش براي 1920 سال در هاربین فناوري
 همچنین. میدهد ارائه آوري فن و مهندسی هاي بخش در را تخصصی هاي موسسه برنامه این. شد

. است توجه قابل) 1959( هیلونگجیانگ پزشکی دانشگاه و) 1926( دانشگاه پزشکی هاربین
 ها تکنسین و دانشمندان از بزرگی هاي گروه و لیسانس فوق آموزشی موسسات داراي هیلونگجیانگ

 قابل طور به سواد آنها میزان و کنند، می نام ثبت مدارس در مدرسه کودکان تمام تقریبا. است
  .است ملی استاندارد حد از باالتر اي مالحظه

 آموزش مؤسسات تعداد. بود مؤسسه 80 هیلونگجیانگ عالی آموزش مؤسسات تعداد ،2020 سال در
 نرخ با و یافت افزایش 2020 سال در مؤسسه 80 به 2001 سال در مؤسسه 41 از هیلونگجیانگ عالی

 .کرد رشد درصد72/3 ساالنه متوسط
  علم و فناوري: •

 هزینه اگرچه. بود )یوآن10000( 2/774634 هیلونگجیانگ براي توسعه و تحقیق هزینه ،2020 سال
 است، بوده نوسان در توجهی قابل طور به اخیر هاي سال در توسعه و تحقیق براي هیلونگجیانگ هاي

 ختم 2020 سال در )یوان 10000 (2/774634 به و یافته کاهش 2020-2011 دوره طول در اما
 .شود می

فرهنگ  و دهند می تشکیل را چین شرقی شمال مناطق لیائونینگ و جیلین هیلونگجیانگ، فرهنگ: •
جاي  بنابراین میگویند، سخن استاندارد به زبان ماندارین مردم. است مشابه نسبتا ها استان این سراسر
 شما هاربین، پایتخت در کرد. استفاده خوبی به را آن و میتوان است زبان مطالعه براي خوبی بسیار

 العاده فوق زمستان به توجه با. کرد خواهید پیدا شهر معماري و غذا دو در را روسیه تاثیرات زیادي از
 هاي جنبه از دیگر یکی. پذیر و سرسخت اند انعطاف کامال رسد می نظر هیلونگجیانگ به مردم سرد،
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 آشپزي در) suan cài( ترشی سبزیجات از گسترده استفاده سخت، هواي و آب به مربوط فرهنگ
 روياسکی  هیلونگجیانگ، فرهنگی هاي فعالیت بزرگترین از مورد دو که نیست تعجب جاي. است
 و ساخت مجسمه هاي یخی است.  برف
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