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 چونگ کینگ

 جغرافیا 

 کیلومتر 400هزار و  82:  مساحت 

 موقعیت ژئوپلتیک : 

از لحاظ تقسیم بندی اداری جزء چهار شهر  یکی از شهرهای مهم چین واقع در جنوب غرب و

.این  (مستقل جمهوری خلق چین می باشد )سه شهر دیگر عبارتند از پکن ، شانگهای ، تیانجین

شهرک خود مختار می باشد. به لحاظ جمعیت و مساحت  4شهرک و  15،   منطقه 19دارای استان 

یکی از بزرگترین شهرهای مستقل در کشور چین و جهان می باشد. نام اختصاری این استان از نام 

که از شهر می گذرد و به رودخانه یانگ تسه می ریزد گرفته شده   Jialingرودی به نام 

تاریخی بسیار با اهمیت و مرکز مهم تولیدی و نقطه  است.چونگ کینگ به لحاظ فرهنگی و

 مواصالتی حمل و نقل در جنوب چین محسوب می شود .

 

 چونگ کینگ:  مرکز استان 

 شهرهای مهم  : 

 یوژونگ : منطقه مرکزی و پر جمعیت ترین بخش که ادارات دولتی در آن واقع شده اند. -1

 نان آن : منطقه کرانه جنوبی -2

 منطقه شمال رودجیانگ بی:  -3

 شاپنگبا -4

 جیولونگپو -5

 دادوکو -6

 

 جمعیت

 (2020هزار نفر ) 90 و میلیون 32:  میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

میلیون متر مکعب( و آب های زیرزمینی  100) 9/766 میزان منابع آب سطحی 2022در سال 

متر مکعب  7/2.397 منابع آبی به ازای هر نفرمیلیون متر مکعب( بوده است و سرانه  100) 7/128

 می باشد. 

 محیط زیست :
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میلی  1 /140سالیانه   سانتیگراد و میزان بارندگی 18 /2میانگین دمای هوای سالیانه این استان 

مرطوب و شرجی می باشد . تابستانها   مختلف  در فصول  این استان  متر می باشد . آب وهوای

سانتیگراد   درجه 34تا  33و بسیار گرم و مرطوب می باشد . باالترین دما در این فصل   طوالنی

واقع شدن استان در آبگیر و مرطوب می باشد . و به دلیل   و ابری  کوتاه  ها می باشد . زمستان

ساعت  1055میزان تابش خورشید در سال سیچوآن از تابش نوربسیار کمتری بهره مند است .

روز از سال بخصوص فصل تابستان و پاییز در این استان مه آلود می باشد به همین  100است و 

ویژه این منطقه  معروف است و در جنگ چین و ژاپن آب و هوای "شهر مه"  دلیل این شهر به نام

نقش مهمی در مقابله با هجوم ارتش امپراطوری ژاپن داشت . به دلیل وجود ارتفاعات در بخش 

 های جنوب شرق این استان شرایط آب و هوایی خنک تر می باشد.

 وضعیت اقتصاد 

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

 9/3 3/2.500 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 7/4 3/180 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 9/4 2/999 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 9/2 7/1.320 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 3/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 صنایع 

نظامی ی، ن استان عمده مرکز صنعت خودروسازاین استان یکی از قدیمی ترین مراکز صنعتی چین است. ای

 2019صنایع سنگین محور اصلی صنایع این استان است. در سال  ، آهن و فوالد و آلومینیوم در چین است.

درصد از بازده ناخالص صنعتی را تشکیل داد. در سال های اخیر صنایع الکترونیک و  5/79صنایع سنگین 

اتی ، کامپیوتر و سایر صنایع سهم بازده ناخالص تجهیزات مخابر صنایع مرتبط رشد چشمگیری داشته اند.

 رسید.  2019در سال  درصد 8/23به  2012درصد در سال  4/11تجهیزات برقی از 

 کشاورزی

 2021سال  سومه هسه ماآب وهوای این استان برای کشت برنج ، غالت ، پنبه و چای مناسب است. در 

 میلیون یوان( رسید.  100) 1.257 ارزش بازده ناخالص کشاورزی این استان برابر

 صنایع و ساخت و ساز
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میلیون  100) 7.889به  درصدی 98/12با میانگین رشد ساالنه صنایع  ارزش افزوده بخش 2021در سال 

  رسید.میلیون یوان(  100) 3.296به  ساخت وساز و ارزش افزوده بخش یوان(

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

 44/0، طول مسیرهای آبی  (کیلومتر 10.000) 24/0طول خطوط ریلی این استان  2020در سال 

 . ( بوده استکیلومتر 10.000 )18 /08و بزرگراه ها  (کیلومتر 10.000) 34/0، آزادراه ها (کیلومتر 10.000)

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

 بخش ساخت و سازسرمایه گذاری در  % و 39/103 به 2019در سال  سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

 رسید. %48/103به  2019در سال 

 بازار مصرف

درآمد مصرفی  2020میلیون نفر است. در سال  31این استان دارای بازار بزرگ محلی با جمعیت بالغ بر 

 یوان رسید.  40.006درصدی به  4/5سرانه ساکنان شهری این استان با رشد 

در جنوب غربی چین است. صنعت خرده فروشی این استان این استان مرکز عمده فروشی و خرده فروشی 

 رقابت آمیز است . 

 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

بر  صادرات این استان را دردرصد از مجموع  25آمریکا بود که  2019بازار صادراتی اصلی در سال 

و هنگ درصد (  3/5، کره جنوبی )درصد(  5/10بازارهای عمده صادراتی شامل آلمان ). سایر گرفت

 4/14تایوان )درصد(،  8/14کره جنوبی ): ت. منابع عمده واردات عبارتند ازاسدرصد(  2/5کنگ )

 33 افزایشتجارت هنگ کنگ با این استان با  2019. در  سال درصد( 8/12درصد( و ویتنام )

 میلیارد دالر رسید.  88/2درصدی به 

 

 : گردشگری  

( پایتخت موقت چین محسوب می شد دارای  1937-1945این شهر که حدودا به مدت ده سال )

 بسیاری از جنگ جهانی دوم است.  بناهای تاریخی بجامانده
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 شهرک ووکشی منطقه مهم گردشگری چونگ کینگ    •

شامل آثارکنده کاری و مجسمه های مذهبی کنده کاریهای صخره دژو واقع در شهرک دژو که     •

 متعلق به قرن هفت میالدی وبه عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده  چینی

سه پل طبیعی و غار فورونگ واقع در پارک زمین شناسی ملی وولونگ و ثبت میراث جهانی      •

 یونسکو

یز معروف به چونگ کینگ ( شهر هزارساله واقع در منطقه شاپینگبا و ن Ciqikouسیکیکو)    •

کینگ و مینگ یکی از شلوغ   کوچک که در پایین ترین نقطه رود جیالینگ واقع شده و طی سلسله

 محسوب میشد.  ترین لنگرگاه های تجاری

( که یکی از سه میادین جنگی مهم تاریخی چین محسوب  Fishing Cityشهر ماهیگیری )    •

مقابل هجوم ارتش مغول طی سلسله سونگ جنوبی  می شود. این شهر به دلیل مقاومتش در

 ( مورد توجه واقع شده است. 1279-1127)

 غار شواین در شهرک فنگدو    •

باغ وحش مدرن و مجهز که بسیاری از حیوانات ملی از جمله پاندا و نژاد کمیابی از ببر چین     •

 جنوبی در آن نگهداری می شود.

 درصد تغییر 2020 

 -4/96 15/0 گرداشگران خارجی  )میلیون نفر (تعداد 

 -7/95 108 یوان( میلیوندرآمد حاصله )

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

مراکز بهداشتی در  557 بیمارستانهای تخصصی طب سنتی و  134 مراکز مراقبت بهداشتی،  20.922

 وجود داشت.  2020سال 

  : اشتغال 

نفر بود و میانگین در آمد ساالنه آن هزار( 10) 8/370حدوداً  2020تعداد افراد استخدام شده در سال 

 درصد بود.  5/4تقریباً  2020یوان بود. نرخ بیکاری در سال  93.816ها 

 : امنیت اجتماعی 

 میلیون یوان( رسید. 100) 77/950به  2020هزینه های امنیت اجتماعی و استخدام در سال 

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  
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مورد  68 درصدی به 77/4با میانگین رشد ساالنه  این استان مراکز آموز عالیتعداد  2018در سال 

 .رسید

 : علم و فناوری 

 یوان( رسید. 10.000میلیون ) 5/3.725.609به  2020در سال  هزینه تحقیق و توسعه

 : فرهنگ  

توان گفت بخش اعظم این شهر  می  تر زبان اصلی چونگ کینگ ماندارین میباشد و به طور دقیق

  کنند. با چونگ کینگ و مینجیانگ صحبت می-به زبان سیچوان از جمله گویش های چنگدو

طی سلسله کینگ و مینگ به این شهر زبانهای   از منطقه سیچوان  به مهاجرت سیل عظیم  توجه

به   شیانگ و هاکا نیز در برخی مناطق رایج است.همچنین در بخش های جنوب شرق چونگ کینگ

 زبانهای توجیا و میائو صحبت می شود.

 

 

 


