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 سیچوان 

 جغرافیا 

 هزار کیلومتر مربع 052/486 : مساحت 

 موقعیت ژئوپلتیک : 

متمایز به لحاظ جغرافیایی تشکیل شده است .بخش شرقی که به  "سیچوآن از دو بخش کامال

. بخش غربی که از مناطق کوهستانی متعدد  طور عمده واقع در آبگیر سیچوآن می باشد

 ، گانسو، شانشی ،هوبی ، هونان ،ینگهایچشهرهای همسایه این استان . تشکیل شده است

  .گوئیزاد و یوننان و منطقه خودمختار تبت می باشد

 چنگدو:  مرکز استان 

 داگشیانشی –زیگونگ  –چنگدو  : شهرهای مهم  

 جمعیت

 (2020) نفر میلیون 71/83 : میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

میلیون متر مکعب( و آب های  100)3236میزان منابع آب های سطحی  2020در سال 

 میلیون متر مکعب( بوده است  100)  649 زیرزمینی

 محیط زیست :

درجه سانتیگراد(  29درجه فارنهایت ) 84حدود  میانگین دمادر طول تابستان، در ماه جوالی، 

در طول  .درجه سانتیگراد( در اکثر نقاط غرب است 20درجه فارنهایت ) 68در جنوب و کمتر از 

 درجه سانتیگراد( در 12درجه فارنهایت ) 54از به شمال زمستان میانگین دما در غرب 

Xichang   درجه سانتیگراد( در 8-درجه فارنهایت ) 18به Qianning کاهش می یابد. 

 

 وضعیت اقتصاد 

 شد ساالنه )درصد(ر (2020ارزش ) شاخص های اقتصادی

 8/3 9/4859 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 2/5 7/555 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 8/3 5/1757 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 4/3 3/2547 صنایع ثالث )میلیارد یوان(
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 2/3 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 صنایع 

دهه اخیر سرعت یافته دو این استان از لحاظ کشاورزی قوی است. فعالیت های صنعتی این استان در 

 که حالی در،  داد می تشکیل را خود داخلی ناخالص تولید از ٪8/47 ثانویه بخش،  2011 سال در است .

  .یافت کاهش 2020 سال در ٪2/36 به تدریج به اما،  بود بیشتر 2000 سال در ٪5/36 سطح از

این استان بزرگ ترین قطب ساخت دستگاه تلویزیون ، تولید گاز طبیعی ، فوالد، سیمان ، داروهای چینی 

، انواع نوشیدنی ها و فیبرهای شیمیایی در غرب چین است .  ساخت تجهیزات مخابراتی ، مصالح 

 4/11ازش چوب ، مواد غذایی و پردازش ابریشم روند صعودی دارد و موجب رشد ساختمانی ، پرد

 شد.  2019درصدی بازده ناخالص صنعتی در سال 

 کشاورزی

 –نخ  –پیله ابریشم  –بادام زمینی  –نارگیل  –چای  –نیشکر  –گندم  –سیب زمینی  –ذرت  –برنج 

 کنف هندی

  مرکبات ، نیشکر ، سیب زمینی ، هلو ، هسته انگور می باشدمحصوالت قابل عرضه این استان عبارتند از 

 ساخت و ساز

 رسید.  2021میلیون یوان( در سال  100) 4662 به تولید ناخالص ملی صنایع و ساخت و ساز

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

، طول کیلومتر  10900کیلومتر ، طول مسیرهای آبی  5300طول راه آهن  2020در سال در این استان 

 کیلومتر بود.  81000ه ها اکیلومتر و طول آزادر 394400 بزرگراه ها

 تمامی ساکنین این استان به تلفن ثابت ، همراه و خطوط اینترنت دسترسی دارند. 

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

در سال  میلیون یوان( 100) 56/101به   درصدی 51/4کاهش با  سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

 97/101به رقم  2018سرمایه گذاری در توسعه امالک و مستغالت نیز در سال شاخص رسید.  2019

 رسید. 
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 بازار مصرف

مد مصرفی خانوارهای سرانه درآ 2020چین است. در سال  در غرب یاین استان بزرگ ترین بازار مصرف

 یوان رسید.  38253درصدی به  8/5شهری با رشد 

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهای شهری )درصد(

 2019 

 6/32 خوراک

 6/13 پوشاک

 8/6 لوازم خانگی

 5/10 دارو و خدمات پزشکی

 6/18 حمل ونقل و ارتباطات

 6 سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 9 اسکان

 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

خارجی این استان در سال های گذشته رشد چشمگیری داشته است. این استان قطب تجارت 

عبارتند  2019صادراتی پیشگام در غرب چین است. عمده بازارهای صادراتی این استان در سال 

از : آمریکا ، هنگ کنگ ، مالزی ، هلند ، ژاپن . قطعات رایانه ، مدارهای یکپارچه ، جواهرات ، 

 فوالد عمده اقالم صادراتی هستند. پوشاک ، کفش و 

 عمده مبادی وارداتی عبارتند از : آمریکا ، ژاپن ، تایوان ، کره جنوبی ، مالزی .

میلیارد دالر  2/67درصدی به  4/18و رشد  9/18 رشدصادرات و واردات این استان به ترتیب با  

 میلیارد دالر رسید .  6/49و 

 آمریکا دالر میلیارد 124.15 حدود سیچوان استان راتصاد و واردات حجم ، 2020 سال رد

 در. است دالر میلیارد 52.65 آن واردات ارزش و دالر میلیارد 71.5 آن صادرات ارزش که است

 ، اروپا اتحادیه ، آن آسه ، متحده ایاالت سیچوان استان برتر تجاری شریک هفت ، 2020 سال

 سیچوان توسط شده صادر اصلی کاالی هشت. هستند کنگ هنگ و جنوبی کره ، ژاپن ، تایوان

 تجهیزات ، لوحی رایانه ، مجتمع مدارهای ، رایانه بوک نوت ، الکتریکی و مکانیکی محصوالت

 های تلفن و آنها قطعات و تصویری و صوتی تجهیزات ،( شاسی جمله از) اتومبیل ، الکتریکی

 .است همراه
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 ، مجتمع مدارهای ، الکتریکی و مکانیکی محصوالت سیچوان توسط وارداتی اصلی کاالی هشت

 خودکار تحلیل و تجزیه و گیری اندازه ، آنها اجزای و قطعات و ها داده خودکار پردازش تجهیزات

 محصوالت ، خودرو قطعات ، هادی نیمه ساخت تجهیزات ، اتوماتیک کنترل وسایل و ابزارها

 . .است الکتریکی تجهیزات و کشاورزی

 میلیون 44.55 تقریباً ایران و سیچوان استان بین صادرات و واردات حجم کل ، 2020 سال در

 دالر میلیون 3.07 تقریبی واردات و آمریکا دالر میلیون 41.48 تقریبا صادرات ، آمریکا دالر

 سیکلت موتور در تجاری و اقتصادی های همکاری توانند می طرف دو ، آینده در. است آمریکا

 جذب ، شهری نقل و حمل گذاری سرمایه همکاری ، انرژی جدید نقلیه وسایل ، الکتریکی های

 دارویی اولیه مواد ، مس ذوب تجهیزات ، بزرگ مقیاس در برق تولید تجهیزات ، مغناطیسی

 . کنند تقویت را Honghua نفت و( ها واسطه)

 : گردشگری  

کوه چین است که به  4متری واقع شده است یکی از  3/ 099که در ارتفاع  ( Emei ) کوه امی

بودای بزرگ یشان بزرگترین مجسمه بودای جهان در  . دلیل واقع شدن معابد بودا معروف است

شهر یشان کوه کینگچنگ نزدیک شهرستان گوانگشیان که از لحاظ تاریخ مرکز فرهنگ تائوئیت 

  .پیکر و میمون مو طالئی می باشداستان سیچوآن زادگاه نژاد پاندای غول . می باشد

 

 

 

 

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

 1059بیمارستانهای تخصصی طب سنتی و  260مراکز مراقبت بهداشتی،  82793همچنین 

 وجود داشت.  2020مراکز بهداشتی در سال 

  : اشتغال 

بود و میانگین در آمد ( نفر 10000) 8/861حدوداً  2020تعداد افراد استخدام شده در سال 

 درصد بود.  6/3 تقریباً 2020یوان بود. نرخ بیکاری در سال  88559ساالنه آن ها  

 

 

 درصد تغییر 2020 

 -1/94 246 نفر ( زارهتعداد گرداشگران خارجی  )

 -9/39 450  )میلیون نفر (  داخلیتعداد گرداشگران 
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 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

 مورد رسید .132به  2020تعداد موسسات تحصیالت تکمیلی در در سال 

 : علم و فناوری 

میلیون یوان( در سال  100) 4276382درصدی به  26/10 هزینه تحقیق و توسعه با رشد

 .رسید 2020

 : فرهنگ  

گروه قومی دیگری  13و در همین حال اکثر مردم این استان را نژاد هان تشکیل می دهد 

 ازجمله نژاد یی ، تبتی ، کیانگ ، هوئی ، مغولی و لیرو ، مانچو ، ناکشی ، بای ، میائو و توجیا نیز

 . در این استان ساکن هستند

توان فرد بودند، که میاستان سیچوآن و مناطق پیرامونی آن گهواره تمدنی بومی و منحصربه

های واپسین دودمان شانگ( قرن پانزدهم پیش از میالد )مصادف با سال تاریخ آن را به حداقل

  .رساند

ینگ امروزی( به چ )شهر چونگ« با»)چنگدو امروز( و « شو»از آغاز قرن نهم پیش از میالد، 

  .بودندها دو پادشاهی رقیب مستقر شدهصورت مراکز فرهنگی و اداری ظهور کردند که در آن

نام در یک دهکده کوچک به 1986شناسی که در سال  ک کشف باستانتا زمان ی« شو»وجود 

شناسان بر این باورند باستان .بودانجام شد ناشناخته مانده شهرستان گوآنگاندر   دوئیژینگسان

شناسی تاکنون  های باستانکه این کاوشگاه، محل یک شهر باستانی پادشاهی شو است که کاوش

  .استدست دادهاطالعات ارزشمندی را در مورد آن به

های مربوط به این های شو و با را نابود کرد ولی فرهنگتمدن (Qin) با وجودی که دودمان شین

  .ها هستندردم سیچوآن تا امروز وارث آن فرهنگها حفظ شد و متمدن

حکومت شین در منطقه، پیشرفت فناوری و کشاورزی در سیچوآن را تسریع بخشید و سطح آن 

  .هوآنگ هه( رساند) رودخانه زردرا به سطحی قابل مقایسه با دره 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B2%D8%B1%D8%AF

