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 نینگشیا

 جغرافیا 

 کیلومتر مربع 66400:  مساحت 

 این استان از شرق با: موقعیت ژئوپلتیک Shaanxi  و در تمام مناطق به جز شمال با استان گانسو و از

نینگشیا جزئی از استان  1954سال در . شمال با منطقه خود مختار مغولستان داخلی هم مرز می باشد

از آن استان جدا شده و به عنوان منطقه ای خود مختار ، دوباره  1958انسو بوده که بعد در سال گ

خشک و شبه کویری می باشد . در بخش های شمالی که رود زرد  نینگشیا استانی تقریباً. تاسیس شد

منطقه ای خود مختار می باشد. منطقه تولید غالت  12یکی از  در جریان است کشاورزی رونق دارد و

و  شده است عدیوار چین در امتداد مرزهای شمال شرق این استان واق . ددر شمال غرب چین می باش

 رود زرد نیز از این استان می گذرد .
 یینچوآن:  مرکز استان 

 شهرهای مهم  :Yinchuan،Shizuishan ،Wuzhong  ،Qingtongxia 

 

 جمعیت

 (2020)هزار نفر  210میلیون و  7:  میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 منابع آبی :  

بل مالحظه ای به طور قا 2020تا  2006در سال های این استان  سطحیهای منابع آب اگرچه 

 و افزایش یافته استمکعب متر میلیون  900به میزان  2020، اما در سال نوسان پیدا کرده است

 . یافته است کاهشمتر مکعب میلیون  1780 به  زیرزمینی های منابع آب
 : محیط زیست 

هایی در دنیاست که مورد بررسی و مطالعه یا یکی از یگانه اکوسیستمگشموجود در نین اکوسیستم

است و میانگین بارش  نیمه بیابانیوهوای این منطقه نسبتاً خشک و آب .دقیق قرار گرفته است

موجب  ) میالدی 1920یوان )ایلرزه هزمین .متر گواهی بر این مدعاستمیلی 600تا  200ساالنه 

تن جان  200٬000ها بیش از شد که به سبب آن این استان در لرزه زمینرخ دادن یک سری 

دمای هوا در  .دریاچه جدید پدیدار شد 40ها همچنین بیش از لغزشباختند. به سبب این زمین

درجه سلسیوس در  15-تا  7-در تابستان و  سلسیوسدرجه  27تا  17این منطقه به طور میانگین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3
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 و  ۳9بیشینه دما و کمینه دمای ثبت شده در زمستان و تابستان به ترتیب زمستان است. همچنین 

 .درجه سلسیوس گزارش شده است -۳0

 ضعیت اقتصاد و

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

 9/۳ 1/۳92 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 ۳/۳ 8/۳۳ صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 4 9/160 )میلیارد یوان(صنایع ثانویه 

 9/۳ 4/197 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 5/1 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 

 صنایع 

این  .استحائز اهمیت  یکشاورز توسعه در است که کشت قابل نیزم هکتار ونیلیم ۳0/1 دارای اینگشین

 هکتار ونیلیم 08/2 یدارا منطقه نیا .دارد قرار هفتم رتبه در نیچ درغالت  دیتول سرانهبه لحاظ  استان

بر اساس مزایای منابعی چون  نینگشیا .است نیچ در مناسب دامداری منطقه ده از یکیاست که  علفزار

، پشم و ... یک سیستم صنعتی با محوریت صنعت زغال سنگ ، زغال سنگ ، نفت ، سنگ گچ ، گاز طبیعی 

 متالورژی ، شیمیایی و نساجی و ... ایجاد کرده است . 

در میان صنایع ثالث ، به لحاظ ارزش افزوده ، سهم بخش واسطه گری مالی از تولید ناحالص  2019در سال 

 4سهم بخش امالک و مستغالت نیز درصد بود. 8/4درصد ، حمل و نقل و انبار و پست  1/8داخلی را به 

 درصد بود . 

 کشاورزی

و چغندر گندم ، دشت های این استان برای کاشت برنج  .رشد می کندو شیرین بیان  ولفبری در این استان

 .  بود  میلیون یوان 249000برابر  2020ماه نخست  9ارزش بازده ناخالص کشاورزی در مناسب است . قند 

 سازصنایع و ساخت و 

میلیون یوان( و  100) 1678درصدی به  44/15با رشد  2021تولید ناخالص داخلی بخش صنایع در سال 

 میلیون یوان( رسید.  100) ۳45درصدی به  6۳/1۳ کاهشتولید ناخالص داخلی بخش ساخت و ساز با 
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 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

 1900کیلومتر ،  ۳6900،1700و آزادراه های این استان به ترتیب به طول راه آهن ، بزرگراه  2020در سال 

 کیلومتر رسید

النژو دو راه آهن مهم این استان هستند. ووهای ، لیوپانشان گویان ،  –راه آهن بائوژانگ و راه آهن باتو 

 یینچوان هیدونگ فرودگاه های این استان هستند.

 امالک و مستغالتسرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه 

 خود به را اینگشین درسرمایه گذاری مستقیم خارجی مصرف شده  از درصد 64 دیتول بخش ،2019 سال در

 مقدار از درصد 60 که است یخارج میمستق یگذار هیسرما منبع نیبزرگتر کنگ هنگ. داد اختصاص

 و ژاپن آن از پس و است داده اختصاص خود به 2019 سال در را اینگشین یخارج میمستق یگذار هیسرما

 .دارند قرار یجنوب کره

درصد از سرمایه گذاری مصرف  45است که  هنگ کنگ بزرگ ترین منبع سرمایه گذاری مستقیم خارجی

را شامل می شود. این استان در نظر دارد برای پردازش محصوالت  2016شده در این استان در سال 

کشاورزی ، بکارگیری روش های حفظ منابع آب ، تولید محصوالت شیمیایی پایین دستی از گاز طبیعی 

 جذب سرمایه کند .

  درصد کاهش همراه بود. ۳/10با سرمایه گذاری در دارایی های ثابت این استان  2019در سال 

 بازار مصرف

.  رسیدیوان  ۳5720 درصدی به  1/4با رشد  درآمد سرانه مصرفی ساالنه خانوارهای شهری 2020در سال 

 بازار مصرف عمده در یینگچوان واقع است. 

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهای شهری )درصد(

 2019 

 2/24 خوراک

 7/8 پوشاک

 ۳/6 لوازم خانگی

 7/9 دارو و خدمات پزشکی

 9/16 حمل ونقل و ارتباطات



4 
 

 2/1۳ سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 9/17 سکونت

 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

عمده اقالم صادراتی فروسیلیکون ، منیزیوم ، ژاکت کشمیری و الستیک و عمده اقالم وارداتی 

 2019در سال این استان به هنگ کنگ صادرات محصوالت معدنی و ماشین آالت می باشند. 

صادراتی عمده این استان هنگ بازارهای درصد مجموع صادرات این استان است .  5/14معادل 

آلمان ، آمریکا و ایتالیا  کنگ ، کره جنوبی ، آمریکا و ژاپن و بازارهای عمده وارداتی هنگ کنگ ،

 است. 

 ردشگری :گ  

کیلومتری غرب یینچوآن  ۳0جاذبه های گردشگری استان مقبره شیشیا واقع در   یکی ازمهمترین

 50و دویست مقبره دیگر در محوطه ای با مساحت   Xia مقبره امپراتوری 9میباشد. بقایای 

و چشم انداز    Xia Xia مرموز  تمدن کهن رودخانه زرد ، تاریخ.کیلومتر مربع واقع شده است

 sha po و  معرفی شده است  منطقه گردشگری 46رودخانه جیانگ نن به عنوان یکی از    زیبای

to از جاذبه های گردشگری این استان می   چین، بزرگترین سرسره شنی طبیعی   نینگ شیا

   .باشد

 

 درصد تغییر 2019 

 9/19 400 تعداد گردشگران داخلی )میلیون نفر (

 -2/15 126 تعداد گرداشگران خارجی  )هزار(

 

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

مورد  ۳1، مراکز طب سنتی چین به  4574به  2020در سال  نینگشیاتعداد مراکز درمانی استان 

 رسید.

  : اشتغال 

نفر رسید که میانگین حقوق ساالنه آن ها  691000این استان به  2020تعداد افراد شاغل در سال 

 درصد بود.  9/۳ترخ بیکاری این استان  2020در سال یوان بود.  974۳8

 : امنیت اجتماعی 
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میلیون یوان( صرف  100) 206میلیون یوان( صرف آموزش ،  100)208حدود  2020در سال 

میلیون یوان( صرف حفاظت از کشاورزی و منابع آبی  100)25۳شبکه امنیت اجتماعی و اشتغال ، 

 میلیون یوان( صرف خدمات عمومی و اجتماعی شد . 100) 98و 

 

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

 مدرسه بود.  20، 2020تعداد مدارس این استان  در سال 

و در آن اقدامات زیادی  شد  مقررات آموزش و پرورش اجباری نینگ شیا تصویب 199۳سال در 

برای توسعه آموزش و پرورش اقلیتهای ملی مطرح شد . با تنظیم و اجرای اقدامات مزبور ، امور 

 .ا بطور همه جانبه توسعه یافته استمختلف منطقه خود مختار ملیت هوی نینگ شی

 : علم و فناوری 

 .میلیون یوان ( بود 100) 45۳490 هزینه تحقیق و توسعه برای نینگشیا 2020در سال 

 : فرهنگ  

.  به یکدیگر احترام می گذارند و همگام با یکدیگر زندگی می کنند این استان تمام گروه های قومی

در طول سالها، فرهنگ های  .یک جامعه پایدار و منظم و نمونه ای از اتحاد قومی استاین استان 

 .دست یافته اندو به فرهنگ آزاد، جامع و مترقی نینگشیا  کرده اندمختلف با همدیگر همکاری 

 

 

 


