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 جیانگشی

 جغرافیا 

 )2019( مربع کیلومتر 900 هزار و 166 : مساحت •
 : موقعیت ژئوپلتیک •

از شرق با استان نوبی رود یانگتسه واقع شده است .این استان در جنوب شرق چین و بخش ج
هاي ججیانگ و فوجیان ، از جنوب با گواندونگ و از غرب با هونان و از شمال با آنخویی و خوبی 

رودخانه گانجیانگ بزرگترین و طوالنی ترین رودخانه در این استان از جنوب . باشدهمسایه می 
 .می شناسند  Ganتا شمال این استان در جریان است به همین دلیل گاهی این استان را به نام 

 نانچانگ:  مرکز استان •
 :  شهرهاي مهم •

Nanchang   ،Jiujiang ،Ji'an ،Pingxiang ،Jingdezhen ،Ganzhou ،Yingtan ،Fuzhou 
 

 جمعیت
 )2020هزار نفر (190میلیون و  45:  میزان جمعیت •

 منابع و محیط زیست

  منابع آبی : •
میلیون متر مکعب) و آب هاي  100( 7/1666 سطحی هاي میزان منابع آب 2020در سال 
 متر مکعب 3/3731 میلیون متر مکعب) و سرانه منابع آبی به ازاي هر نفر 100( 386زیرزمینی
 .بوده است

 محیط زیست : •
، تابستان هاي گرم و هاي سرد  و زمستان بهارهاجیانگشی داراي آب و هواي گرم و مرطوب با 

ارش ساالنه میانگین ب.داراي چهار فصل مجزا می باشددلیل  همین  به و خشک است  پاییزهاي
 31-27 جواليو در ماه  ℃ 9-3این استان در ژانویه  میانگین دماي میلی متر و  1،400-1،800

 .است ℃
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 وضعیت اقتصاد 

 رشد ساالنه (درصد) )2020( ارزش شاخص هاي اقتصادي
 - - نرخ رشد (درصد)

 8/3 2/2569 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان) 
 2/2 2/224 صنایع اولیه (میلیارد یوان) 

 0/4 5/1108 صنایع ثانویه (میلیارد یوان) 
 0/4 5/1236 صنایع ثالث (میلیارد یوان) 

 6/2 -    تورم (شاخص بهاي مصرفی ، %)

 صنایع 
ف چینی ، پردازش منسوجات ، کاغذ ، رو: فلزات غیرآهنی ، هواپیما ، ظاز صنایع اصلی این استان عبارتند

درصد در  9/54به  2001درصد در سال 1/36از داخلی از تولید ناخالص  ایع ثاونیه. سهم صنپردازش چوب 
 1/48به  2011درصد در سال  5/33سهم خدمات از . کاهش یافت %2/43 به 2020در سال و 2011سال 

 رسید.  2020درصد در سال 

 کشاورزي

دریاچه پویانگ در قسمت شمالی این استان بزرگ ترین دریاچه آب تازه در چین است و به زمین ماهی و 
در این استان برنج ،چاي ،نیشکر ،دانه هاي روغنی ،لوبیا ،لوتوس سفید ، خربزه به وفور برنج معروف است. 

 تولید می شود .

 صنایع و ساخت و ساز

. بود نفر هر يازا به مربع متر 5/195 یانگشیج ساخت درحال نیزم سرانه ،2021 سال چهارم ماهه سه در
 اما است، بوده نوسان در یتوجه قابل طور به ریاخ يها سال در یانگشیج ساخت ریز يربنایز سرانه اگرچه

 ختم 2021 چهارم ماهه سه در نفر هر يبرا مربع متر5/195 به و افتهی شیافزا 2021 تا 2012 دوره در
 .شود یم

. بود ) مربع متر 10000( 14475  یانگشیجساخته شده  طبقاتی  يفضا ،2021 سال چهارم ماهه سه در
 در اما است، بوده نوسان در یتوجه قابل طور به ریاخ يها سال در یانگشیج شده لیتکم يفضا اگرچه
 یم ختم ) مربع متر 10000( 14475 به 2021 چهارم ماهه سه در و افتهی شیافزا 2021 تا 2012 دوره
 .شود
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 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

کیلومتر ، آزادراه  5600کیلومتر ، طول مسیرهاي آبی  4900طول خطوط ریلی این استان ، 2020در سال 
 . بوده استکیلومتر  210600کیلومتر و بزرگراه ها  6200ها

 

 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه امالك و مستغالت

به ساخت و ساز سرمایه گذاري در و 4/102به  دارایی هاي ثابتبخش سرمایه گذاري در ، 2019در سال 
 رسید.  61/102

 بازار مصرف

 .یوان رسید  556/38 درصدي به 5/5درآمد مصرفی خانوارهاي شهري با رشد سرانه  2019در سال 

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهاي شهري (درصد)
 2019 

 1/29 خوراك
 9/6 پوشاك

 6/6 لوازم خانگی
 9/6 دارو و خدمات پزشکی
 2/12 حمل ونقل و ارتباطات

 2/12 سرگرمی ، فرهنگی و آموزش
 6/23 اسکان

 

 خارجی و گردشگريروابط اقتصاد 

 روابط اقتصادي خارجی : •

بودند. عمده اقالم  ژاپنکره جنوبی و  هنگ کنگ،آمریکا، بازارهاي اصلی صادرات  ،2019در سال 
محصوالت فناوري پیشرفته ،منسوجات ، نیمه رساناهاصادراتی عبارتند از :تجهیزات و وسایل برقی،

 و غیره
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عمده اقالم وارداتی شیلی ،کره جنوبی و ژاپن بودند.  تایوان ، 2019مبادي اصلی واردات در سال 
 باشد.محصوالت فناوري پیشرفته می  و یبرق لیوسا و زاتیتجهشامل 

هنگ کنگ به  صادرات بهاین استان بود. بزرگ  بازار صادراتدومین هنگ کنگ  2019در سال 
 درصد از کل صادرات این استان را تشکیل می داد. 8/10که  رسید ارد یوانمیلی 1/21

  گردشگري : •
جیانگشی داراي چشم اندازي زیبا با کوهستانهاي سرسبز و چشمه هاي آبی زالل می باشد. مناظر 

کوه لوشان ثبت میراث  .اوشان ، کوه جینگانگ و ناشئانگ دیدنی این استان عبارتست از کوه 
دریاچه پویانگ و رود گانجیانگ نیز از دیگر جاذبه هاي این استان است  جهانی یونسکو می باشد .

که معابد تاریخی با معماري منحصر به فرد در کوه النگهو ، چینگیوآن و دونگ گینگ گردشگران 
 بسیاري را به این منطقه جذب می کند .

 درصد تغییر 2020 
 -6/29 557  تعداد گردشگران داخلی (میلیون نفر)

 -4/93 13/0 تعداد گردشگران خارجی  (میلیون نفر ) 
از استان یداخل ناخالص دیتول در صنایع ثالث از يدرصد عنوان به يگردشگر از یانگشیج درآمد

 .است افتهی شیافزا 2019 سال در درصد 82 به 2000 سال در درصد 5/16 
 استانداردهاي معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 استاندارد معیشتی : •

مراکز  596تخصصی طب سنتی و  بیمارستان117مراکز مراقبت بهداشتی،   36716 همچنین
 28/558 یانگشیج یعموم  خدمات نهیهز ،2020 سال وجود داشت.  2020بهداشتی در سال 

 .بود )وانی ونیلیم 100(  
 اشتغال :  •

بود و میانگین در آمد  )نفر هزار 10( 5/451 ، تعداد2020تعداد افراد استخدام شده در سال 
 . رسیددرصد  2/3  به 2020یوان بود. نرخ بیکاري در سال 78182ساالنه آن ها 

 امنیت اجتماعی : •

 100( 65/865 یانگشیج در  اقدامات اشتغالزایی و یاجتماع یمنیا شبکه نهیهز ،2020 سال
 ..بود) وانی ونیلیم

 آموزش ، علم و فناوري ، فرهنگ  

  آموزش : •
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میزان ثبت نام مدارس  .بود 105 برابر با  2020سال  یانگشیج  یعال آموزش موسسات تعداد
بود که نسبت به سال گذشته نفر ) 10000( 31/406در این استان   2020درسال  ابتدایی
 درصد را نشان میدهد. 25/1کاهش 

 :علم و فناوري •
 .رسید  2020یوان) در سال هزار10( میلیون 46/3ه هزینه تحقیق و توسعه ب

  فرهنگ : •
دوسوم ساکنان شمالی این استان به زبان گان سخن می گویند. گویش نانچانگ ، ییچوان و 

می گویند . در یک سوم جنوبی این استان به زبان هاککا سخن جیان مثالی از این قبیل است. 
 حواشی مرز شمالی نیز به گویش هاي ماندارین ، هویی ، وو نیز سخن می گویند. 

راهاي چینی اجرا شده در این استان است. غذاهاي این استان متمایز و گانجو از معروف ترین اپ
مغذي هستند اگرچه در سایر استان چندان مشهور نمی باشند.آن ها از تندترین ادویه ها و 
طعم دهنده هاي چین از جمله فلفل قرمز ، ترشی و فرآورده هاي تخمیري در غذاهایشان 

 استفاده می کنند.
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