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 یوننان
  

 جغرافیا:

 ( 2016) کیلومتر مربع 394100: مساحت 

 8‘شرق و  106‘ 11’و  97’ 31’جغرافیایی  عرضو  طولاستان یوننان در  :موقعیت ژئو پلتیک 

 دارای و است شده واقع چین غربی جنوب در یوننانشمال واقع شده است.  29’ 15’تا  21’

 بنگالدش و هند کامبوج، تایلند، نزدیکی در و است میانمار و الئوس ویتنام، در مرز کیلومتر 4.060

 مساحت یوننان. می باشد آسیا جنوب و شرقی جنوب به مهمی دروازه یوننان بنابراین،. دارد قرار

 .میدهد پوشش متر 3000 تا 2500 بین متوسط ارتفاع با را مربع کیلومتر 394000

 مرکز استان : Kunming 

 :شهرهای مهم Kunming, Lijiang, Dali, Shangri-la 

 

 جمعیت: 

 ( 2020) نفرهزار  22و  میلیون 47: میزان جمعیت 

 

  منابع و محیط زیست

 :فلزات غیر نان از نظر منابع معدنی بسیار غنی است و بخاطر وجود نمنابع معدنی: استان یو منابع

نوع ماده معدنی در این  143می گویند.  "پادشاه فلزات غیر آهنی"آهنی و سنگ فسفات به آن 

نوع از آنها مشخص شده است. ذخایر معدنی استان یوننان  86استان کشف شده است که ذخایر 

از ذخایر کل چین را تشکیل می دهند و همچنین ذخایر معدنی استان یوننان در میان ده  31%

نی از جمله: سرب، روی، قلع، فسفر، مس نوع ماده معد 25رتبه برتر چین قرار دارند که از میان آنها 

 و نقره در میان سه رتبه برتر در کشور قرار دارند.

در سال . است بارش باران دلیل به عمدتا یوننان استان در سطحی آبهای سطحی: آبهای منابع آب:

 .است مکعب مترمیلیون(  100) 2/1.799 استان های سطحی آب منابع  متوسط مقدار 2020

 100) 8/619 استان این در 2020سال  در زیرزمینیآبهای  متوسطمیزان آبهای زیرزمینی: 

  می باشد. متر مکعب میلیون(

 .متر مکعب بوده است 5/3.813سرانه مصرف منابع آبی برای هر نفر  2020در سال 
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 :09/17میزان سرمایه گذاری در بخش جنگل با میانگین رشد ساالنه ، 2018در سال  محیط زیست 

  یوان( رسید. 10.000میلیون ) 38/1درصدی به 

 

 اقتصاد:وضعیت 

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

 _ _ نرخ رشد

 3/3 50.299 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 7/5 9/359 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 6/3 8/828 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 8/3 5/1.263 ثالث )میلیارد یوان(صنایع 

 6/3 _ تورم )شاخص بهای مصرفی، %(

 

 صنایع: 

بیشتر صنایع سبک یوننان مربوط به کشاورزی و محصوالت طبیعی بوده در حالیکه بیشتر صنایع سنگین 

 به گذشته های دهه در صنعتی تولیدات کل ارزش در سنگین صنایع وزنمربوط به مواد خام می باشند. 

 و سیگار شکر، مانند سبک صنایع به نسبت سیمان صنعت و برق صنعت فوالد، صنعت باالی رشدنرخ  علت

 تولیددرصد از کل  5/69صنایع سنگین  2019در سال به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.  کاغذ،

 صنعتی چین را تشکیل می داد.ناخالص 

 آبی، انرژی فوالدی، محصوالتفوالد و  ،پوشاک سیگار، قند، :از عبارتند یوننان در صنعتی تولیدات عمده

 همه آنها دارای رتبه های برتر که ساخته شده توسط ماشین های مقوا و کاغذ و سیمان و خام سنگ زغال

 .است مشهور بسیار در این استان نیز سبزیجات و ها میوه چای، برگ گل، تولید. می باشند چیندر 

 

 کشاورزی: 

 به جنگلداری درآمد ارزش، میلیون یوان( 100) 1.815 کشاورزی تولیدات ارزش ،2020 سالاول  نه ماه در

  68 ، به ماهیگیری تولید ارزش (،یوانمیلیون  100) 1.424 ،  بهدام تولید ارزش ،(یوانمیلیون  100) 345

  رسیدند. (یوانمیلیون  100)

 

 صنایع و ساخت و ساز: 

ارزش افزوده بخش ساخت  میلیون یوان( و 100) 6.556 به 2021صنایع، در نوامبر سال بخش ارزش افزوده 

 میلیون یوان( رسید. 100) 3.040 به 2021در سال و ساز 
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 :حمل و نقل، پست و ارتباطات

 42/0درصدی به  39/4با میانگین رشد ساالنه  2020طول راه آهن های استان یوننان در سال راه آهن: 

 کیلومتر( رسید. 10.000)

درصدی  81/3با میانگین رشد ساالنه  یوننان استان در ها بزرگراه مسافت مجموع ،2020 سال درای:  جاده

 10.000) 84/0 درصدی به 17آزادراه ها با میانگین رشد ساالنه  مسافت کیلومتر( و 10.000) 25/29به 

 رسید. کیلومتر(

 

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

درصد و میزان سرمایه  32/102به  2019در سال  دارایی های ثابتسرمایه گذاری استان یوننان در بخش 

 رسید. درصد 65/102به  2019گذاری در ساخت و ساز در سال 
 

 : بازار مصرف

در از کل مصرف در استان را  درصد 4/31واقع شده است که  Kunmingبزرگترین بازار مصرف یوننان در 

سرمایه گذاری می کنند،  Kunmingتعداد موسسات خرده فروش خارجی که در  داد.تشکیل  2019سال 

از   Carrefourاز ایاالت متحده و   Walmartاین مراکز شامل: در حال رشد بازار مصرف می باشند. 

 +%( رسید. 5/3یوان ) 500.37، میزان سرانه درآمد خانوار های شهری به 2020فرانسه می باشند. در سال 

 

 روابط اقتصادی خارجی و گردشگری

 فلزات پایه، تنباکو، سبزیجات، میوه و عمده محصوالت صادراتی عبارتند از:  :روابط اقتصادی خارجی

 و میانمار ویژه به) استان این تجاری شریک بزرگترین ASEAN جغرافیایی، نزدیکی علت بهغالت. 

 دالر میلیارد 51/8 به افزایش ٪5/20 با 2019 سال در آن آسه به اننیون صادرات. می باشد( ویتنام

 ،ASEAN بر عالوه. داد اختصاص خود به 2019 سال در را صادرات ٪57 تقریبا کهرسید 

 هنگ به صادرات ،2019 سال در. می باشند آمریکااتحادیه اروپا و  شامل صادرات اصلی بازارهای

 .رسید دالر میلیارد 54/2 به درصدی ٪1/44 افزایش با کنگ

 :چین غرب در گردشگران تعداد بیشترین و است مشهور گردشگری مراکز از یکی یوننان گردشگری 

 نقاط Shangri-la و Kunming، Dali، Lijiang، Xishuangbanna. کند می دریافت را

 ساخت در ای مالحظه قابل طور به یوننان. یوننان می باشنددر استان  یمعروف بسیار گردشگری

 توسعه همچنین گردشگری. است کرده گذاری سرمایه خود گردشگری صنعت های زیرساخت
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و  می باشد چین غرب در دار ستاره های هتل تعداد بیشترین دارای وکرد  تشویق را دیگر خدمات

 درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص می دهد. 51میزان 

میزان  رسید که نفر هزار 577 به، کاهش %2/92ی با خارج های توریست تعداد ،2019 سال در

 کاهشبا  داخلی گردشگران تعداد. رساند دالر میلیون 403 درصدی به 2/92 کاهشرا با  ارز درآمد

 9/644درصدی به  6/39 کاهشرسید که درآمد گردشگری را با  نفر میلیون 529 به درصدی 9/33

 رساند. دالر میلیون

 

 استانداردهای معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی

 :تعداد مراکز و عدد  552 به 2020در سال استان یوننان  بهداشتیتعداد مراکز  استاندارد معیشتی

 . عدد رسید 26.626به  درصدی 06/4 تغییر مراقبت های بهداشتی با

 :رسید. 2020هزار نفر( در سال  10) 2/358 به درصدی، 53/2 تغییرتعدا افراد شاغل با  اشتغال  

  رسید. درصد 9/3به  2020در سال نرخ بیکاری 

 ن رسید.یوا 93.133 ، به رقم2020متوسط درآمد افراد شاغل در سال 

 

 آموزش، علم و فناوری، فرهنگ 

 :01/6میانگین رشد ساالنه  با 2020موسسات آموزش عالی استان یوننان در سال تعداد  آموزش 

 عدد رسید. 82درصدی به 

 :میلیون  54/1به  2020در سال میزان هزینه های تحقیق و توسعه استان یوننان  علم و فناوری

 یوان( رسید. 10.000)

 100) 08/93 به 2020میزان هزینه در بخش فرهنگ، ورزش و رسانه این استان در سال : فرهنگ 

 . رسیدمیلیون یوان( 

 

 

  


