
1 
 

 شیگگوان
  

 جغرافیا:

 ( 2016) کیلومتر مربعو هفتصد  هزار 236: مساحت 

 عرض و طول این استان در استان گوانگشی در جنوب چین واقع شده است.  :موقعیت ژئو پلتیک

گوانگشی با  .واقع شده استشرق  ′04 °112-′29°104شمال و  ′23°26-′54°20جغرافیایی 

در شرق  دریا می باشد.کنار  در Hainanدر جنوب هم مرز است و روبروی استان  Beibuخلیج 

و در غرب   Guizhou، در شمال غربی Hunan، در شمال استان Guangdongگوانگشی استان 

Yunnan   .این استان همچنین با ویتنام در جنوب غربی هم مرز می باشد. قرار دارد 

 مرکز استان : Nanning 

 :شهرهای مهم  

Nanning,  Liuzhou, Guilin, Wuzhou, Beihai, Fangchenggang, Qinzhou, 

Guigang, Yulin, Baise, Hezhou, Hechi, Laibin, Chongzuo  
 جمعیت: 

 ( 2020) هزار نفر190میلیون و  50: میزان جمعیت 

  منابع و محیط زیست

 رودخانه های بسیاری می باشد.  آب: استان گوانگشی دارای منابع آبی غنی و بارش باران فراوان و

کیلومتر مربع می باشد.  4.700هزار کیلومتر و سطح آب حدود  34طول رودخانه های این استان 

 246 کیلومتر مربع منطقه بارانی می باشد. 50رودخانه در مجموع دارای بیش از  937هر یک از 

میلیون  97/18رفیت قابل توسعه هزار کیلو وات بوده و ظ 10رودخانه ذخیره ای به میزان بیش از 

میلیارد کیلو وات بوده که در رتبه هشتم  1/81کیلو وات می باشد. میزان ظرفیت ساالنه تولید برق 

چین قرار دارد و یکی از سه اولویت پایه جهت توسعه منابع نیروگاهی می باشد. ظرفیت کل نیروگاه 

که یک پروژه عظیم نیروگاهی  Longtanدر منطقه نیروگاهی در حال ساخت های آبی نصب شده 

 میلیون کیلو وات خواهد بود.  4/5می باشد 

تر مکعب ، میزان آب م (میلیون 100) 7/2113 ، 2020میزان آب های سطحی این استان در سال 

متر  2/4.299ه منابع آبی به ازای هر نفر مکعب و سرانمتر  (میلیون 100) 4/445های زیرزمینی 

 مکعب بود. 
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ماده معدنی  145منطقه تولید فلزات غیر آهنی در چین می باشد.  10معدن: گوانگشی یکی از 

رتبه  10مورد از آن در  64ذخیره ماده معدنی تایید شده اند که  97کشف شده که در میان آنها 

از جمله: منگنز،  مورد آن 14رتبه باالی مواد معدنی،  64دارند. در میان برتر چین از نظر ذخایر قرار 

ایندیوم، هافنیوم، اسکاندیوم، آرسنیک، بنتونیت، سنگ آهک برای کود، کوارتز پیتزو الکتریکی، 

 ترکیبات مورد استفاده درآجر یا کاشی، سنگ رست  مورد استفاده درآهک، عقیق، سنگ رست 

به ترتیب در رتبه های اول و منگنز و قلع ملی دارند.  رتبه اول سیمان، خاک رس برای آجر و کاشی

 ماده معدنی در رتبه دوم تا ششم ملی قرار دارند.  64مورد از  25سوم ملی چین قرار دارند. 

 :مطلوبیمحیط زیست  دارایبه دلیل آب و هوای گرم و مرطوب، استان گوانگشی  محیط زیست 

گونه مختلف گیاه می باشد.  8000بیش از  دارای . این استانمی باشدگیاهان و حیوانات رشد برای 

می  %33/41میلیون هکتار بوده که نرخ پوشش جنگل  8191/9منطقه جنگلی در این استان برابر 

 باشد. 

 اقتصاد:وضعیت 

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

 7/3 7/2.215 داخلی )میلیارد یوان(تولید ناخالص 

 0/5 6/355 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 2/2 8/710 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 2/4 2/1.149 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 2/4 - تورم )شاخص بهای مصرفی، %(

 

 صنایع: 

  Beibuساحل خلیج  را تشکیل می دهد. 2020تولید ناخالص داخلی در سال  %16صنایع اولیه در حدود 

 مرکز ماهیگیری و پرورش ماهی و کشت نیشکر نیز صنعت مهمی در گوانگشی می باشد. 

سهم قابل توجهی از تولید صنعتی گوانگشی مربوط به درآمدهای ذخایر مواد معدنی غنی و کشاورزی و 

صنعت ماشین آالت یکی پرورش ماهی از جمله نیشکر، محصوالت غذایی، فلزات غیر آهنی و ... می باشد. 

لوازم و دستگاه ها، الت سنگین معدنی، برق و الکترونیک، آ دیگر از بخش های مهم شامل: اتومبیل، ماشین

با توجه به موقعیت ساحلی استان گوانگشی، این منطقه در زمینه قطعات و لوازم کمکی استاندارد، می باشد. 

 پاالیش مواد شیمیایی و نفتی  در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. 
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 کشاورزی: 

استان بسیار مهمی در زمینه کشاورزی می باشد. محصوالتی از جمله: میوه های گرمسیری استان گوانگشی 

سقز، روغن درخت تانگ در این استان به جنوب، سبزیجات، نیشکر، محصوالت دارویی، محصوالت عطری، 

 وفور یافت می شود. 

میلیون  100) 3.638 ارزش درآمد محصوالت کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 2021در سه ماهه سوم 

برای میلیون یوان(  100)294برای کشاورزی، میلیون یوان(  100)1.570بوده که در میان آنها  (یوان

 برای دامداری می باشند. میلیون یوان(  100) 1.188جنگلداری و 

 

 صنایع و ساخت و ساز: 

میلیون یوان( و  100) 6.074در بخش صنایع  2021تولید ناخالص داخلی استان گوانگشی در سال میزان 

 میلیون یوان( بود .  100) 2.129در بخش ساخت و ساز 

 

 :حمل و نقل، پست و ارتباطات

در متر مربع( است.  10000) 16/13کیلومتر( و طول بزرگراهها  10000) 68/0متراژ آزادراهها جاده ای: 

های درجه دوم گوانگشی به حال حاضر متراژ جاده های درجه یک در حال افزایش است. به عالوه، جاده 

ساعت  4تا  3فاصله بین شهر های اصلی در گوانگشی به پایتخت )نانینگ(  .تمام استان ها دسترسی دارد

 رانندگی می باشد.  

و به سه بندر بوده است.  کیلومتر(  10000) 52/0،  2020طول راههای ریلی این استان در سال راه آهن: 

 Yunnanو  Guangdong ،Hunan ،Guizhouای همسایه از جمله اصلی ساحلی و همچنین استان ه

 از طریق شبکه راه آهن ویتنام به آ.سه.آن هدایت می شود. و همچنین 

  Nanning ،Guilin ،Wuzhou ،iuzhouفرودگاه شهری در  5هوایی: استان گوانگشی به ترتیب دارای 

، Hong Kongباند به  31، 2005در سال  راه هوایی داخلی و بین المللی می باشد. 142با  Beihaiو 

Macao ،Hanoi   ،از ویتنامPhnom Penh  ،از کامبوجYangon   از میانمار وVientiane   از الئوس

  افتتاح کرد.

پست و ارتباطات: گوانگشی شبکه ارتباطات کامال مدرنی را تجهیز کرده که تمام منطقه را پوشش می دهد. 

میلیون مشترک تلفن  21/10میلیون مشترک خط ثابت،  312/9تعداد ، 2005در سال استان گوانگشی 

 . داشته استمیلیون مشترک اینترنتی  84/1همراه و 

 :سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

و شاخص  درصد 38/102دارایی های ثابت  زمینه در 2019در سال سرمایه گذاری استان گوانگشی  شاخص

  رسید . %44/102به سرمایه گذاری در توسعه امالک و مستغالت 
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 : بازار مصرف

، سرانه درآمد 2022می باشند. در سال  Guilinو   Nanning ،Liuzhouمهمترین مراکز مصرف در 

 رسید.  یوان 859.35 درصدی به  2/3با رشد  خانوار های شهری

چشم انداز خرده فروشی در استان گوانگشی رو به تغییر است. در این استان در کنار مراکز فروش سنتی، 

انواع مختلفی از پروژه ها شامل فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، هایپر مارکت ها و فروشگاه های 

 سرمایه گذاران داخلی و خارجی رواج پیدا کرده است. سوی رفاه از 

 

 اقتصادی خارجی و گردشگری روابط

 روابط اقتصادی خارجی:  

میلیارد دالر بود که نسبت به سال  74.4بالغ بر  2020ارزش کل واردات و صادرات استان گوانگشی در سال 

رشد یافت؛ واردات  %4.3میلیارد دالر بود که  41.4افزایش یافته است. از این میزان، صادرات  %3.5قبل 

 %11.2میلیارد دالر بود که  8.5افزایش داشت؛ مازاد تجاری استان نیز  %2.6بود که میلیارد دالر  32.9

 داد قرار توجه مورد 2020 سال در گوانگشی استان خارجی تجارت افزایش داشت. آنچه که باید در رابطه با

 :از عبارتند

 .الف( سهم تجارت خارجی شرکت های خصوصی افزایش یافت

 در که بود دالر میلیارد 49.4  معادل 2020های خصوصی گوانشی در سال واردات و صادرات شرکت 

 واردات. دهد می تشکیل را استان این خارجی تجارت کل از ٪66.4 و یافت افزایش ٪7.6 قبل سال با مقایسه

میلیارد دالر بود که  8.7ارد دالر و میلی 11.9 ترتیب به دولتی های شرکت و خارجی های شرکت صادرات و

 .باشدمی ٪7.6 و ٪1.8آنها به ترتیب  رشد

 .ب( تجارت با شرکای تجاری عمده رشد خود را حفظ کرد

 3.1و  9.7،  36.3کنگ و برزیل به ترتیب با آ.سه.آن، هنگ 2020واردات و صادرات گوانگشی در سال 

 با تجارت. است داشته افزایش ٪14.8 و ٪12.8 ، ٪1.7میلیارد دالر بود که نسبت به سال گذشته به ترتیب 

 .داشت رشد ٪1.4 قبل سال با مقایسه در که بود دالر میلیارد 39.5 "راه و کمربند" امتداد در کشورهای

 

 

 .ج( تجارت بازارچه مرزی به سرعت رشد کرد
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های مرزی را توسعه داد. کل تجارت نوع جدیدی از تجارت مبتنی بر بازارچه 2020استان گوانگشی در سال 

همچنان در رتبه اول چین قرار دارد و تقریبا نیمی از تجارت مرزی این  2020استان در سال بازارچه مرزی 

 .دهدکشور را تشکیل می

 :400استان گوانگشی یکی از مهمترین استان های گردشگری چین است. بیش از  گردشگری 

 7منطقه ملی خوش منظره،  3توسعه یافته است و در میان آن ها منطقه و مکان های خوش منظره 

پارک جنگلی وجود دارد. در دیگر مناطق نیز  11استراحتگاه تعطیالتی و 1مرکز فرهنگی و تاریخی، 

معروف ترین حذابیت های گردشگری استان استراحتگاه تعطیالتی در سطح استان قرار دارند.  9

  می باشند. Beihai Silver Beachو   uilinG در  Lijiang Scenesگوانگشی، 

تعداد و  دریافت کرده %( گردشگر خارجی -96میلیون ) 25/0، استان گوانگشی 2020در سال 

 بوده است. %(  -24 ) میلیون نفر 661توریست های خارجی 

 

 استانداردهای معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی

 :مراکز طب  33.875به  2020در سال  استان گوانگشی تعداد مراکز درمانی  استاندارد معیشتی ،

 مورد رسید . 325مورد و تعداد مراکز بهداشت به  107سنتی چین به 

 :هزار نفر( رسید و میانگین  10) 4/410به  2022تعداد افراد شاغل این استان در سال  اشتغال

 یوان بود .  82.751دستمزد این افراد 

 درصد رسید.  8/2به  2020نرخ بیکاری گوانگشی در سال 

 بیمه برای تامین هزینه های بیکاری و درمان پزشکی، به  2005تا پایان سال  :امنیت اجتماعی

میلیون را پوشش می دهند. این مبالغ به  859/2میلیون و  199/2میلیون،  886/2ترتیب جمعیت 

  نسبت به سال قبل افزایش داشته اند. %5، %86/2، %3/3ترتیب 

 آموزش، علم و فناوری، فرهنگ 

 :42/118 این مقطع بوده که تعداد دانشجویان 82مراکز آموزش عالی این استان تعداد  آموزش 

 می باشد.نفر(  10000)

 :10000) 9/1.133.331به  2020هزینه تحقیق و توسعه در این استان در سال  علم و فناوری 

 یوان( افزایش یافت .

 مرکز هنری  100سازمان نمایش هنری،  118این منطقه دارای  2005تا پایان سال : فرهنگ

و  %5/93می باشد. به ترتیب در حدود  آرشیو 139موزه و  49کتابخانه عمومی،  95فرهنگی، 
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جمعیت منطقه به برنامه های رادیو و تلویزیون دسترسی دارند. برنامه های تلویزیون کابلی  7/88%

 مشترک دارند. میلیون  5/4ل نیز تا پایان سا

همسایه استان گواندونگ و به لحاظ فرهنگی و زبانی متاثر از این منطقه میباشد. زبان و   گوانگشی

  زبانی -فرهنگ کانتونیزی در بخش هایی از استان رایج میباشد و این منطقه از نظر تنوع قومی

گویش متفاوت ماندارین،  3  نگدر مرکز استان شهر ناننی  معروف می باشد. به عنوان مثال

  .کانتونیزی، پینگهوآ عالوه بر زبانهای ژوآنگ رایج است


