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 گانسو

 جغرافیا 

 کیلومتر مربع 425.800:  مساحت 

 یکی از استانهای شمال غرب چین که در بین دو فالت تبت و هوآنگتو واقع شده  : موقعیت ژئوپلتیک

است این استان از شمال با مغولستان ، مغولستان داخلی و استان نینگشیا از غرب با سین کیانگ و 

همسایه می باشد . رودخانه  (Shaanxi) چنیگهای ، از جنوب با سیچوآن و از شرق با استان شنشی

 . واقع در جنوب شرق این استان می باشد Lanzhou شهرهای جنوبی استان می گذرد . زرد از بخش

های بادی و خورشیدی غنی است .  ژینگل ، انرجگانسو از لحاظ منابع طبیعی از جمله مواد معدنی ، 

معدن مختلف شناسایی شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از : نیکل ،  170در گانسو بیش از 

  پالتین ، منیزیم . کبالت ،

 . های هموار تشکیل می دهد نواحی جنوب استان کوهستانی و شمال منطقه را زمین

 النژو مرکز استان : 

 شهرهای مهم : 
Lanzhou , Tianshui ,  Baiyin ,  Wuwei , Zhangye , Jinchang , Jinquan , 

Pingliang , Jiayuguan , Dunhuang . 

 جمعیت

 نفر رسید هزار 10و  میلیون 25به  2020در سال جمعیت این استان :  میزان جمعیت . 

 منابع و محیط زیست

 454مجموع اراضی این استان حدودا  س است .نفت، زغال سنگ، سنگ آهن و ممنابع طبیعی اصلی شامل 

زمین میلیون هکتار  93/0میلیون هکتار زمین زراعی ،  07/22هزار کیلومتر مربع است که از این مساحت 

 میلیون هکتار بدون استفاده باقی مانده است.  13/19ساخت ، 

 منابع آبی 

  میلیون متر مکعب( و آب های  100) 0/396 سطحی های میزان منابع آب 2020در سال

 7/1.628میلیون متر مکعب( بوده است و سرانه منابع آبی به ازای هر نفر  100) 2/158زیرزمینی 

 متر مکعب می باشد.

  زیستمحیط 
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گونه گیاه در آن می روید. حدود  9500و حدود گانسو یکی از اصلی ترین مراکز تولید گیاهان دارویی 

نوع آن ها  63گونه از  آن ها دوزیست ،  32گونه حیوان وحشی در این استان موجود است که  822

 نوع پستاندار هستند.  163نوع پرنده و  572خزنده ، 

 وضعیت اقتصاد 

 رشد ساالنه )درصد( (2020ارزش ) اقتصادیشاخص های 

 - - )درصد( نرخ رشد

 9/3 7/901 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 4/5 8/119 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 9/5 2/285 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 2/2 7/496 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 0/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 

 صنایع 

گانسو با توجه به دارا بودن فلزات غیرآهنی ، انرژی ، پتروشیمی ، ماشین آالت و محصوالت  الکترونیک ، 

هدف گانسو توسعه منابع مصالح ساختمانی ، خوراک و پوشاک سیستم صنعتی کامل و نسبتا معقولی دارد. 

ارزش  2020 نوامبر سالدر ی باشد.  انرژی های نو از جمله انرژی باد و خورشید و سایر تجهیزات صنایع م

 . درصدی داشته است 6/6افزوده صنایع رشد 

 کشاورزی  

تولیدات کشاورزی استان شامل پنبه ، بذر کتان ، ذرت ، خربزه ، ارزن و گندم می باشد . این استان 

 همچنین منبع گیاهان داروئی مورد استفاده صنایع دارویی چین می باشد .

میلیون یوان(  100) 1.330به  2021ارزش بازده ناخالص بخش کشاورزی این استان در سه ماهه سوم 

  رسید. 

 صنایع و ساخت و ساز 
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 2.850به درصدی  75/11ساالنه  میانگین رشدبا  2021بخش صنایع، در سال  افزودهارزش در این استان 

به رقم  یدرصد 63/9رشد ساالنه میانگین ساخت و ساز نیز با  افزوده بخش ارزش ومیلیون یوآن(  100)

 میلیون یوآن( رسید.  100) 626

 

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات 

سرویس هوایی  .راه هوایی داخلی وجود دارد 43با  سه فرودگاه در شهرهای النژو ، دانهوانگ و جیایوگوان

 شهر و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ در دسترس است.  30برای 

و  ط فرعیخ 10چینهای و شنشی ،  و راه آهن به استان سیچوان،  Longhai ،Lanxin ، Baolanراه آهن 

، بخش النژو  بهلیون یان گانگ  راه آهن و را تشکیل داده اند. با توجه بهژالن خط ویژه شبکه راه آهن 317

ساخته  Alashan برای پیوستن به اعضای کشورهای مشترک المنافع در نزدیکی ورودی کوه یتوسعه غرب

را  النژوموقعیت  Dunhuang و راه آهن Lanzhou-Urimq ساخت و ساز راه آهن دو سویه   .شده است

 81/3سو با . طول خط ریلی راه آهن گانبه عنوان یک مرکز ارتباطی در شمال غربی چین تقویت کرده است

 رسیده است. (کیلومتر 10.000) 51/0به  2020درصد رشد در سال و

. شبکه در سطح شهر و بخش محقق شده است برنامه استانی نظارت بر ارتباطات تلفنی و انتقال دیجیتال

داده های اولیه به عنوان شبکه داده های عمومی دیجیتال و شبکه های رادیویی عمومی، اینترنت، شبکه 

 . و کل شهرها و بخش های این استان را پوشش داد ایجاد شد مخابراتی چندرسانه ای عمومی های 
 

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

گذاری در  % و سرمایه 63/102به  2019میزان سرمایه گذاری در بخش دارای های ثابت این استان در سال 

 % رسید.  04/103به 2019بخش ساخت و ساز در سال 

 بازار مصرف

قابل به طور خدمات آن عملکرد و  رونقبا بهبود سیستم بازار،  . بازار کاال را ایجاد کرده است 1800گانسو 

مرکز گانسو به  .و بازار یکپارچه شکل گرفته است رونقطرح تجارت کاال،   .ای توسعه یافته است مالحظه

 است. شده  تبدیل خرید و فروش در شمال غربی چین

 +( رسید. مهمترین بازارهای%6/4یوان ) 33.821رآمد مصرفی خانوارهای شهری به سرانه د 2020در سال 

 تشکیل داد. 2019از کل خرده فروشی استان گانسو را در سال  %45مصرفی در النژو واقع شده اند که 
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 گردشگری و خارجیروابط اقتصاد 

 روابط اقتصادی خارجی : 

، ی نیز مسعمده اقالم وارداتکوره با الکترودهای کربن و سیب تازه و عمده اقالم صادراتی شامل 

  بود.و ماشین آالت  نیکل غیر آلیاژی، کبالت و محصوالت مشتق آن

 که هنگ کنگ 2019در سال آمریکا مهم ترین مقاصد صادراتی و اندونزی  آلمان، هنگ کنگ،

ترالیا و کشورهای قراقستان، مغولستان و اس% از کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد  9/16

 مهمترین مقاصد وارداتی این استان بوده اند. 

 گردشگری : 

 برخی جاذبه های گردشگری استان عبارتند از :

 متر مربع 9300موزه راه ابریشم با فضای  -

 دیوار چین  Jiayuguanورودی  -

 Dunhuangدر نزدیکی شهر Mogaoمجموعه هنرهای بودایی معابد  -

     ر از راه ابریشم برای واقع در راه ابریشم مکانی که تاجران هنگام عبو Dunhuangاستراحتگاه  -

 صرف غذا و دریافت شتر تازه نفس و یا محافظ برای ادامه سفر به آنجا می رفتند .

 دره در امتداد رود زرد می باشد. یک غار بودایی در یک -

 

 

 

 

 

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی 

 استاندارد معیشتی : 

سالمت عمومی، ایمنی، دسترسی و پویایی بهبود ترافیک و تاالب های زیست محیطی موجب بهبود 

 204,26، تعداد موسسات مراقبت بهداشتی به 2020در سال .  و کاهش مشکالت زمانی می شود

 رسید.  669رسید و تعداد مراکز درمانی به 

 درصد تغییر 2020 

 -1/43 213 تعداد گردشگران داخلی )میلیون نفر (

 -2/8 4/25 تعداد گرداشگران خارجی  )هزار(
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 اشتغال :  

( رسید. نرخ بیکاری در نفر 10.000) 2/262د افراد شاغل در استان گانسو به تعدا 2020در سال 

 یوان بوده است. 79.730و میانگین دستمزد روزانه برای هر نفر  %3/3استان این 

 : امنیت اجتماعی 

درصدی به  58/8با میانگین رشد ساالنه  2020میزان هزینه جهت امنیت اجتماعی و استخدام در سال 

  میلیون( یوان رسید.  100) 95/580

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ 

 آموزش : 

 50درصدی به  88/3با میانگین رشد ساالنه  2020تعداد مراکز آموزش عالی این استان در سال 

 عدد رسید.

 : علم و فناوری 

 6/521.333درصدی به  65/8ن گانسو با میانگین رشد ساالنه هزینه های تحقیق و توسعه در استا

 یوان( رسید. 10.000)

  فرهنگ: 

گندم ، ارزن ،لوبیا ، و جو وسیب زمینی تشکیل شده است و غذای اصلی گانسو از محصوالتی مثل 

 رستوران های مسلمان که در آن ها غذای حالل سرو می شود در این استان معروف می باشند .

 ( نیز یکی از غذاهای معروف گانسو می باشد.Lamianنودل المیان) 

 91فرهنگی و  -وزه اداری در ح اجراییمکان  32مجموعه تئاتر هنر و ادبیات،  75گانسو دارای 

همچنین دارای  .کاخ فرهنگی است 83مکان برای فعالیت های هنری و  15کتابخانه عمومی، 

 67ایستگاه های فرهنگی شهر(،  1،175ایستگاه فرهنگی در خیابان ها و شهرها )از جمله  1،219

 2رهنگی فرهنگی، موسسه تحقیقاتی ف 5سازمان اداری برای حفاظت از اقامت فرهنگی،  37موزه، 

 .موسسه پژوهشی هنر می باشد 1موزشی هنری و موسسه آ

 

 


