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 گواندونگ 

 جغرافیا 

 مربع  هزار کیلومتر 180:  مساحت 

 موقعیت ژئوپلتیک : 

 4300گواندونگ از جنوب به دریای چین جنوبی راه دارد و دارای خطوط ساحلی به مسافت 

( در جنوب غرب این استان واقع شده و دارای Leizhouکیلومتر است. شبه جزیره لیژو )

است.این استان از شمال شرق با استان فوجیان، از شمال با تعدادی کوه آتشفشانی غیر فعال 

ماکائو   جیانگشی و هونان ، از غرب با منطقه خودمختار گوانگشی و از جنوب با منطقه ویژه اداری

استان گواندونگ در جنوبی ترین نقطه چین واقع است و روبروی باشد. هم مرز می و هنگ کنگ

یبا با آب و هوای دلپذیر و ماکائو است و دارای مناظری زدریای جنوبی چین و مجاور هنگ کنگ 

 . می باشد

 .شناخته می شود، دارای تاریخچه ای طوالنی است "کانتون )یو("گواندونگ، همچنین به عنوان 

سال، نقطه  2200گوانگجو به عنوان  پایتخت و یک شهر فرهنگی معروف با تاریخی بیش از 

از زمان اصالحات و اجرای سیاست درهای باز چین،  .ی استشروع جاده ابریشم دریایی باستان

گواندونگ با پیشرفت معجزه آسای شنزن شاهد پیشرفت سریع اقتصادی و اجتماعی بوده است. 

چهار ببر "موفقیت تجمیع اقتصادی گواندونگ از سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان ، سه ببر از 

وان یکی از جذاب ترین مقاصد سرمایه گذاری و بیشتر است . امروزه ، گواندونگ به عن "آسیایی

گوانگجو و  یکی از مناطق چین توسعه یافته ترین اقتصاد و قوی ترین بازار را تقویت می کند .

شنزن در کنار پکن و شانگهای به عنوان شهرهای بزرگ چین هستند . امروزه گواندونگ انرژی را 

 .برای نوآوری و توسعه آینده گسترش می دهد

 گوانگجو:  ز استانمرک 

 شهرهای مهم  : 

Guangzhou , Shenzhen  , Foshan , Dongguan   , Shantou , Zhongshan , 

Huizhou , Zhuhai , Zhanjiang , Jiangmen 

 

 جمعیت

 (2020) هزار نفر 240میلیون و  126:  میزان جمعیت 
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 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

میلیون متر مکعب( و آب های  100) 3/1.616میزان منابع آب های سطحی  2020در سال 

 9/1.294میلیون متر مکعب( بوده است و سرانه منابع آبی به ازای هر نفر  100) 1/399زیرزمینی 

 متر مکعب می باشد.

 : محیط زیست 

 . گیاهان حشره خوارمی باشدخفاش ، سنجاب ، موش و موش صحرایی زیستگاه این استان 

ه به نوع محل زندگی شان متفاوت است. در تمتعددی در این استان وجود دارد.  نوع پرندگان بس

جنگل های استوایی غاز وحشی ، طاووس و قرقاول به چشم می خورد. خزندگان کمی در این 

استان زندگی می کنند . جیرجیرک ، پروانه ، سنجاقک ، ملخ ، سوسک به وفور در این منطقه 

 د. یافت می شو

 وضعیت اقتصاد 

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

 - - نرخ رشد )درصد(

 3/2 1/11.076 یوان( اردمیلی 100تولید ناخالص داخلی )

 8/3 0/477   صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 8/1 0/4.345  صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 Jan- Nov 1/6.254 5/2 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 6/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 صنایع 

گواندونگ از طریق نوآوری و بهینه سازی مداوم ساختار صنعتی ، توسعه صنایع مدرن خود را پیش می برد. 

تعیین شد . خدمات  5/56،  2/39،  3/4سهم صنایع اولیه ، ثانویه و ثالث  به ترتیب  2020در سال 

تولیدکننده مانند خدمات فن آوری، طراحی صنعتی، مدیریت زنجیره تامین و خدمات فناوری اطالعات 

پروژه  219 .درصد افزایش یافت 7/61سهم ارزش افزوده صنعت خدمات مدرن به  شاهد رشد سریع بوده اند.

ید با مجموع سرمایه گذاری خارجی به در صنایع تولیدی پیشرفته در سراسر سواحل غربی  رودخانه مروار

 .درصد افزایش یافت 12میلیارد یوان وجود دارد و ارزش افزوده تولید تجهیزات   62/187مبلغ 

شرکت متخصص در زمینه روباتیک با  15گواندونگ از توسعه تولیدات هوشمند حمایت ویژه ای می کند. 

هزار روبات جدید مورد استفاده قرار  22آمدند .  میلیون یوآن به وجود 100ارزش تولید ساالنه بیش از 
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هزار روبات در گواندونگ رسانید . سهم ارزش  60گرفت که تعداد کل روبات های در حال فعالیت را به 

درصد در ارزش افزوده کل  6/27درصد و 3/49افزوده تولید پیشرفته و تولید تکنولوژی پیشرفته به ترتیب به 

 یافت.شرکت های صنعتی افزایش 

همچنین این استان پروژه های آزمایشی را در راستای توسعه خوشه های صنایع نوظهور با اهمیت 

بخش هایی از  . درصد افزایش یافت 3/76تولید وسایل نقلیه با سوخت جدید   .استراتژیک پیش می برد

 دارو ، انرژی ها و مواد جدید به سرعت در حال رشد هستند. -جمله زیست

تولیدی این استان به دلیل سرمایه گذاری خارجی به سرعت توسعه یافت . این استان پایگاه بزرگ  صنایع 

پردازش صادرات برای سرمایه گذاران خارجی مخصوصا از هنگ کنگ و تایوان می باشد. گوانگجو ، شنزن ، 

 است.  صنعتی تدونگوآن ، فوشان ، هویژو ، جیانگ من ، شنتو جز شهرهای دارای عمده تولیدا

ده صنعتی کل استان است. زاازده صنایع سبک نیمی از بسبک تولیدی قوی است . باین استان در صنایع 

تولیدات اصلی شامل تجهیزات برقی تلویزیون ، پنکه برقی و یخچال ، و سایر محصوالت مصرفی از جمله 

پوشاک، اسباب بازی ، کفش و لوازم برقی می باشد. جایگاه صادرات اکثر این تولیدات در چین باالست. در 

ی های جدید گام برداشته است. سهم صنایع سنگین سال های اخیر این استان به سوی صنایع سنگین فناور

 رسید.  2017درصد در سال  64به  2000درصد در سال  52از بازده صنعتی ارزش افزوده از 

 کشاورزی

درصد این استان زیر کشت می باشد. عمده کشاورزی این استان در دلتاها صورت می گیرد  20الی  15بین 

تند. شرایط جوی این استان نیمه استوایی است و اکثر سال هوا که جزء پرجمعیت ترین مناطق چین هس

بارانی است. دو الی سه گونه محصول در این استان بیشتر کشت می شوند. عمده محصوالت کشت شده در 

این استان نیشکر ، برنج ، ابریشم است. کشت ابریشم مانند سابق حائز اهمیت نیست. سایر محصوالت 

در این استان نیز کشت می شود. سهم استوایی و بادام زمینی  یاکو ، چای و میوه هاه  تنببازرگانی از جمل

 درصد کل شیالت چین است .   20این استان از شیالت 

میلیون یوان(  100) 2.605به  2021ارزش بازده ناخالص بخش کشاورزی این استان در سه ماهه سوم 

 رسید.

 صنایع و ساخت و ساز
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  45.143به  2002میلیون یوان( در سال  100) 5.629از درصدی  82/11صنایع با رشد  ارزش افزوده

 میلیون یوان( رسید.  100) 5.170ساخت و ساز به  ارزش افزودهرسید.  2021میلیون یوان( در سال  100)

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

کیلومتر ، طول  12300کیلومتر ، طول مسیرهای آبی  4900طول راه آهن  2020در این استان در سال 

 کیلومتر بود.  105000کیلومتر و طول آزادره ها  221900بزرگراه ها 

درصد آن ها به خطوط تلفن همراه دسترسی دارند.  3/98درصد ساکنین این استان به خطوط ثابت و  1/99

 ست. تقریبا در سراسر این استان دسترسی به اینترنت امکان پذیر ا

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

عه وسرسید. سرمایه گذاری در ت 2019در سال  % 25/104سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به شاخص 

 رسید. %  26/104امالک و مستغالت نیز به 

 بازار مصرف

سرانه درامد مصرفی خانوارهای شهری با رشد  2020این استان بزرگ ترین بازار مصرفی چین است. در سال 

یوان رسید. با افزایش سطح درآمد و اصالح ساختار اقتصادی ، الگوی مخارج  50.257درصدی به  4/4

مصرفی دستخوش تغییراتی شده است. با کاهش سهم مواد غذایی ، سهم خدمات از جمله حمل و نقل و 

 و اسکان نیز افزایش یافته است. مخابرات 

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهای شهری )درصد(

 2019 

 2/31 خوراک

 3/4 پوشاک

 0/26 لوازم خانگی

 5/5 دارو و خدمات پزشکی

 4/13 حمل ونقل و ارتباطات

 6/11 سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 5/5 اسکان
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 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

 :است زیر های ویژگی دارای  2020 سال در گواندونگ استان خارجی تجارت

، بیش از 2020بر اساس اعالم گمرک استان گوانگ دونگ، حجم واردات و صادرات این استان در سال  (الف

 دونگ گوانگ خارجی تجارت .است کرده ثبت نیز را صادرات رکورد دونگ گوانگ و بوده  تریلیون دالر 1.08

و تنش در  کرونا گیر همه بیماری وجود با تایوان با همچنین و اروپا اتحادیه و متحده ایاالت آن،.سه.آ با

 .روابط تجاری چین و آمریکا رشد یافته است

تریلیون  1.08به حجم تجارت خارجی  2020گوانگ دونگ، بعنوان پایگاه عمده تولید در جهان، در سال 

درصد از کل تجارت  22سال گذشته، بیش از  درصدی نسبت به 0.9دالر رسید که با وجود افت اندک 

میلیارد دالر کاال به خارج صادر نموده  666خارجی چین را به خود اختصاص داده است. این استان بیش از 

درصدی را کسب و به رکورد باالیی دست یافته، در حالی که واردات گوانگ دونگ با  0.2که رشد ساالنه 

 میلیارد 248 معادل 2020 سال در استان تجاری مازاد و دالر رسیدمیلیارد  418درصدی به  2.6کاهش 

 .است بوده دالر

آ.سه.آن جایگزین هنگ کنگ به عنوان بزرگترین شریک تجاری گوانگ دونگ شده، منطقه ای که تعداد 

 در آن.سه.آ با دونگ گوانگ واردات و صادرات حجم گذاری خارجی و مشترک دارد.زیادی شرکت با سرمایه

داشته است؛ در حالی  رشد درصد 6.5 گذشته سال به نسبت که بود دالر میلیارد 167 میالدی گذشته سال

 تجارت .داشته درصدی 8.8میلیارد دالر بوده که افت  153که حجم کل تجارت با هنگ کنگ بالغ بر 

 همچنین. است داشته رشد درصد 1 و 4 ترتیب به اروپا اتحادیه و متحده ایاالت با دونگ گوانگ خارجی

 .یافت افزایش درصد 7.9 گذشته سال در نیز تایوان با تجارت

 

 : گردشگری  

( در Yuexiu،تپه یواکشیو) Danxia) رتند از :کوه دانشیاجاذبه گردشگری استان عبا

 در ژونگشان.(  Sun Wen)یاچه ستاره و پارک یادبود سان ونگوانجو،در

 درصد تغییر 2020 

 9/48 226 )میلیون نفر ( تعداد گردشگران داخلی
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 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

مراکز  2679بیمارستانهای تخصصی طب سنتی و  176مراکز مراقبت بهداشتی،  55.900 تعداد

 وجود داشت.  2020بهداشتی در سال 

  : اشتغال 

و میانگین در آمد ساالنه آن ها  نفر بود  3/2.085اً حدود 2020تعداد افراد استخدام شده در سال 

 درصد بود.  5/2تقریباً  2020یوان بود. نرخ بیکاری در سال 108.045

 : امنیت اجتماعی 

در سال  7/3761به  2004در سال 4/1368مشارکت در بیمه بازنشستگی کارکنان این استان از 

هزار نفر در  204میلیون و  2و  مشارکت در بیمه بازنشستگی بازنشستگان این استان از  2014

 . رسید2013نفر  در سال   213  میلیون و 4به  2004سال 

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

مرکز بود که تعداد دانشجویان این  154، 2020مراکز آموزش عالی این استان در سال تعداد 

  نفر( بود.  10000) 02/240مقطع 

 : علم و فناوری 

 رسید.  2020هزار یوان(  در سال  10) 7/24.999.526به رقم هزینه تحقیق و توسعه 

 : فرهنگ  

شود اکثرا جمعیت کانتونیز  محسوب میبخش مرکزی استان که مرکز اقتصادی و سیاسی نیز  در

باشند. موج مهاجرت ماندارین زبان ها به این منطقه طی سه دهه اخیر نفوذ و سلطه زبان  ساکن می

های دولتی  ها و سازمان زبان رسمی استان که در دانشگاه . تر نموده است کانتونیزی را کمرنگ

( نیز در بخش هایی از Min(، مین)Yueشود زبان ماندارین است و گویش های یو) استفاده می

 7/88 22/4 تعداد گرداشگران خارجی  )میلیون نفر (
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 است. استان رایج

 

 
 

 


