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 گوئیژو

 جغرافیا 

 (2019) کیلومتر مربعهزار  167,176:  مساحت 

 موقعیت ژئوپلتیک : 

ینگ، از غرب با یوننان ، از جنوب با چ استان گوئیژو از شمال به استان سیچوآن و چونگ

در   این استان منطقه ای کوهستانی است . باشد گوآنگشی و از شرق با استان هونان هم مرز می

 هموار می  تقریبا پست و  حالی که مناطق غربی پوشیده از تپه است بخش های شرق و جنوب

 .  باشد

 مرکز استان  :( گوئیانگGuiyang ) 

 شهرهای مهم : Urumqi,Yili, Changji,Ba, Karamay 

 جمعیت

 (2020) هزار نفر 580میلیون و  38 : میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

میلیون متر مکعب( و آب های  100) 6/1.328 سطحی های میزان منابع آب 2020در سال 

 میلیون متر مکعب( بوده است و سرانه منابع آبی به ازای هر نفر 100) 0/281 زیرزمینی

 .بودمتر مکعب  2/3.448

 : محیط زیست 

.  باشد نامحسوس میآب و هوای استان نیمه گرمسیری ومرطوب و تغییرات فصلی استان بسیار 

 10الی  1درجه سانتیگراد است که در ماه ژانویه بین  20الی  10دمای میانگین سالیانه بین 

 2010بهار سال  باشد. گراد متغیر می درجه سانتی 28الی  17و ماه جوالی بین   درجه

جنوب های  این استان را همانند سایر استان  شدید بسیاری از مناطق روستایی  خشکسالی

 آورد.  خسارات زیادی به بار غرب چین در برگرفت و

این استان عالوه بر حیوانات اهلی شده از جمله بوفالو ، اسب ، میمون ، االغ ، خوک دارای بیش 

مورد آن ها کمیاب یا در حال انقراض  3000گونه حیوان وحشی است که حدود  1000از 

یوزپلنگ ، سمور دریایی ، روباه ، گورکن ، ببر و هستند. پستانداران این استان عبارتند از : 

 سنجاب . در رودخانه های طویل ماهی های کپور به وفور یافت می شود. 
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 وضعیت اقتصاد 

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

 - - نرخ رشد )درصد(

 5/4 7/1.782 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 3/6 0/254 )میلیارد یوان(صنایع اولیه 

 3/4 2/621 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 1/4 5/907 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 6/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 صنایع 

عمده محصوالت درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد .  6/14 صنایع اولیه

رتبه دوم را به خود اختصاص  نیتنباکو در چ دیشامل ذرت، برنج، تنباکو، غده و کلزا است. تول یکشاورز

 شیاستان ب نیبه خود اختصاص داده است. ا 2019را در سال  یمل دیدرصد از کل تول 10.9داده است و 

و  یاست. دامپرور نیدر چ ینیطب چ شرویپ دکنندگانیاز تول یکیدارد و  ییدارو اهینوع گ 3700از 

 هستند. یعمده صنعت کشاورز یبخش ها زین یمحل یها یژگیبا و یمحصوالت نقد

 کشاورزی

ذرت ، برنج ، تنباکو ، غالت و کلزا . این استان از لحاظ عمده محصوالت کشاورزی این استان عبارتند از : 

گونه گیاه دارویی کشت می  3700در این استان بیش از  در چین در رتبه دوم قرار دارد. بازده تنباکو

 شود و یکی از تولیدکنندگان مهم گیاهان دارویی در چین است. 

 میلیون یوآن( بوده است. 100) 2.314،  2021ارزش بازده ناخالص کشاورزی در سه ماهه سوم 

 صنایع و ساخت و ساز

در بخش  ارزش افزوده و 2021میلیون یوان( در سال  100) 5.337به  در بخش صنعت ارزش افزوده

 رسید.  میلیون یوان( 100) 1.653 به و ساز ساخت

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات
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 40/0 ، طول مسیرهای آبی(کیلومتر 10.000) 39/0طول راه آهن  2020در سال در این استان 

 10.000) 76/0ه ها او طول آزادر (کیلومتر 10.000) 67/20، طول بزرگراه ها (کیلومتر 10.000)

 بود.  (کیلومتر

درصد از ساکنان 1/0نقاط این استان به خطوط تلفن ثابت و همراه دسترسی دارند و تنها کمتر  یتمام

 این استان به اینترنت دسترسی ندارند. 

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

سرمایه گذاری در توسعه امالک و  و %25/102به  2019در سال  دارایی های ثابتسرمایه گذاری در 

 رسید.  %05/102 به 2019در سال مستغالت نیز 

 بازار مصرف

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

گ های اخیر رشد خرده فروشی تسریع یافت. گویاندر سال یوان رسید.  36.096 درصدی به 9/4 رشد

 . در این استان می باشدبزرگ ترین بازار مصرف 

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهای شهری )درصد(

 2019 

 2/32 خوراک

 6/7 پوشاک

 7/6 لوازم خانگی

 9/5 دارو و خدمات پزشکی

 0/14 حمل ونقل و ارتباطات

 6/13 سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 1/18 اسکان

 

 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

عمده اقالم درصد از کل صادرات بود.  63صادرات این استان به مناطق آسیایی  2019در سال 

منابع عمده  صادراتی شامل محصوالت شیمیایی ، ماشین آالت و تجهیزات ، پالستیک است.
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 ،یشامل مواد معدن یبودند. اقالم عمده واردات 2019در سال  یو کره جنوب وانیواردات تا

  .بود زاتیآالت و تجه نیو محصوالت مرتبط، ماش کیپالست

 : گردشگری  

 6 دارای و التیدر سطح ا یدنیمنطقه د 12 یمحبوب است. دارا یمقصد گردشگر کی ژویگوئ

 Zhijin(، غار ی)کاخ طوالن، قصر اژدها  Huangguoshuمانند آبشار  ملی یعیطب استراحتگاه

تعداد کل  2020می باشد. در سال  رهیو غ سرخ یافرا اچهیدر  Hongfeng اچهی، در

 .افتی کاهش ٪ 6/45 گرانگردش

 

 

 

 اشتغال و امنیت اجتماعیاستانداردهای معیشتی ، 

 : استاندارد معیشتی 

های تخصصی طب  بیمارستان 111کز مراقبت بهداشتی، مر 28.880  تعداد 2020در سال 

 وجود داشت.  کز بهداشتیمر 843 سنتی و

  : اشتغال 

و میانگین در آمد ساالنه  (نفر 10.000) 3/353حدوداً  2020تعداد افراد استخدام شده در سال 

 . رسیددرصد  8/3 یوان بود. نرخ بیکاری نیز به 89.228آن ها  

 : امنیت اجتماعی 

 100) 48/678به  2020میزان هزینه های امنیت اجتماعی و استخدام استان گوئیژو در سال 

 میلیون یوان( رسید. 

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

 عدد بود. 75، تعداد موسسات آموزش عالی این استان 2020در سال 

 : علم و فناوری 

 یوان( رسید. 10000) 9/1.053.573 به 2020در سال  هزینه تحقیق و توسعه

 : فرهنگ  

 درصد تغییر 2019 

  24/0 تعداد گردشگران داخلی )میلیون نفر (

  47/0 شگران خارجی  )میلیون نفر (تعداد گرد
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که   از سوی اقلیت های ساکن در این استان برگزار میشود  جشنواره های محلی بسیاری

سواری اسب  باشد مراسم هایی مثل مسابقات گاوبازی ، نمایانگر فرهنگ و آیین مردم دونگ می

 فرهنگ منحصر به فرد گردد. های کمدی که معموال ماه فوریه هر سال برگزار می و نمایش

 اقلیت دونگ در جنوب شرق این استان معروف و شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 


