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 کشور چین:
8
   

است. این کشور بر اساس  واقع شده آسیاچین با نام رسمی جمهوری خلق چین کشوری است که در شرق قاره 

ترین کشور دنیاست و توسط  پرجمعیت( ۸۱81میلیارد نفر سکنه ) 8٫۷8۴با بیش از  فهرست کشورها بر پایه جمعیت

شهر با  ۷ خودمختار،،منطقه ۵استان،  ۸۸این حزب بر .شود اداره می حزبی نظام تکدر قالب  حزب کمونیست چین

و  هنگ کنگ خودمختارِ بسیارویژه  اداریمنطقه  ۸و  (کینگ چونگو  شانگهای، تیانجین، پکن) مدیریت مستقیم

 .است پکن آن پایتخت و کند حکومت می ماکائو

بعد از روسیه؛ کانادا؛ و آمریکا  چهارمین کشور وسیع دنیامیلیون کیلومتر مربع  3٫۶جمهوری مردمی چین با حدود 

 های داخلی( است است؛ و همچنین دومین کشور بزرگ دنیا از نظر وسعت خاکی )بدون احتساب آب

ترین رشدهای  ریزی یک اقتصاد مدرن، چین یکی از سریع برای پی اصالحات اقتصادی در چیناز هنگام اجرای       

دومین اکنون بزرگترین صادرکننده و دومین واردکننده بزرگ کاال است و  است. این کشور هم اقتصادی دنیا را داشته

و  شورای امنیت سازمان مللچین عضو دائم  .را در اختیار دارد اقتصاد بزرگ دنیا بر پایه تولید ناخالص داخلی

. چین از .است ۸۱گروه و  سازمان همکاری شانگهای، اپک، سازمان تجارت جهانیای همچون  های چندجانبه سازمان

 .است ب گرفتهبالقوه لق ابرقدرتگران نظامی، اقتصادی و سیاسی یک  سوی برخی از دانشگاهیان، تحلیل

 ابرقدرت آینده

شود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیشرفت اقتصادی  جدید بالقوه توصیف می ابرقدرتچین معموالً به عنوان یک 

هایی هستند که از نقش  المللی نشانه سریع، توانایی نظامی فزاینده، جمعیت بسیار زیاد و تأثیرگذاری روبه رشد بین

 کنند.  ویکم حکایت می برجسته جهانی این کشور در در قرن بیست

این کشور در این  تولید ناخالص داخلی .است اقتصاد بزرگ دنیا پس از ایاالت متحده بودهدومین  ۸۱89چین در سال 

است.  تریلیون بر اساس قدرت برابری خرید بوده 8۶68۷3تریلیون دالر بر اساس ارزش اسمی دالر و  36۷۶3سال حدود 

دالر بر اساس ارزش اسمی  ۶63۵3و  قدرت برابری خریددالر بر مبنای  88681۶سرانه تولید این کشور در همین سال 

المللی پول قرار  کشوری که در فهرست صندوق بین 819از ) کشور 3۱حدود است که در هر دو حالت چین پس از  بوده

  .گیرد دارند( قرار می

متمرکزی به سبک شوروی  اقتصاد دستوری 83۴1تا سال  83۷3گذاری در سال  جمهوری خلق چین از زمان بنیان

و نسل جدید رهبران چین شروع به  دنگ شیائوپنگ، انقالب فرهنگیو پایان  83۴۶داشت. پس از مرگ مائو در 

سازی در بخش  سوق دادند. در این دوران اشتراکی نظام بازاراصالحات اقتصادی کرده و اقتصاد چین را به سوی 

                                                           
1
 ویکی پدیا. - 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%28%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%28%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%28%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%28%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DA%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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های ناکارآمد  . ساختار بنگاهکشاورزی متوقف شده و مزارع خصوصی شدند. تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت

  .ای منجر شد ده تعطیل شدند که این به بیکاری گسترده های زیان دولتی تغییر اساسی پیدا کرده و بنگاه

های استراتژیک زیربنایی  است. دولت هنوز بر بخش مالکیت خصوصیاقتصاد چین امروزی یک اقتصاد بازار بر مبنای 

گذاری خصوصی به سرعت در حال افزایش است.  مسلط است اما سرمایه صنایع سنگیناقتصاد همچون تولید انرژی و 

است. بر  را در دنیا داشته رشدهای اقتصادیچین یکی از باالترین  83۴1از هنگام آغاز آزادسازی اقتصادی در سال 

بوده و بین  ٪8۱6۵طور میانگین  به ۸۱8۱تا  ۸۱۱8المللی پول رشد ساالنه تولید چین از سال  اساس آمار صندوق بین

کشور  ۴) ۴گروه درصد رشد اقتصادی چین معادل مجموع درصدهای رشد اقتصادی کشورهای  ۸۱88تا  ۸۱۱۴های  سال

  .است بزرگ صنعتی دنیا( بوده

های نسبتاً مناسب عواملی هستند که چین را به تولیدکننده  وری باال در تولید، نیروی کار ارزان و زیرساخت بهره

 ۸۱8۱وری بسیار پایینی دارد. این کشور در سال  ظر مصرف انرژی بهرهاما اقتصاد چین از ن .اند پیشرو دنیا تبدیل کرده

کرد. در  درصد انرژی خود را از زغال سنگ تأمین می ۴۱کننده انرژی دنیا شد، در حالیکه بیش از  بزرگترین مصرف

سازی  چین جای آمریکا را در صدر فهرست واردکنندگان نفت خام گرفت. رشد اقتصادی سریع و صنعتی ۸۱89سال 

به بعد رشد اقتصادی چین شروع به کاهش کرده  ۸۱8۱است. از اوایل سال  این کشور به محیط زیست آن نیز آسیب زده

است که این موضوع تالطماتی را در اقتصاد جهانی پدیدآورده  المللی برای صادرات چین کاسته شده و از تقاضای بین

  .است

است که این کشور را با اختالف بسیار  تریلیون دالر بوده ۸61۵حدود  ۸۱8۱میزان ذخایر ارز خارجی چین در پایان سال 

دولتی آمریکا را  اوراق قرضهتریلیون دالر  868۶است. چین همچنین بیش از  صاحب بزرگترین ذخایر ارزی دنیا کرده

بیش از  ۸۱8۸شود. چین همچنین در سال  خریداری کرده و بزرگترین دارنده خارجی دیون دولتی آمریکا محسوب می

است. این موضوع که چین ارز  میلیارد دالر دریافت کرده ۸۵9گذاری مستقیم خارجی به میزان  هر کشور دنیا سرمایه

است. چین همچنین  هایی میان این کشور و اقتصادهای بزرگ دیگر شده ه همواره موجب تنشخود را ارزان نگه داشت

  .است به دلیل حجم وسیع تولید کاالهای تقلبی مورد انتقاد قرار گرفته

 نابرابری اقتصادی

میلیون  9۱۱به  ۸۱8۸هزار دالر دارند( در سال  ۶۱تا  8۱طبقه متوسط چین )به معنی افرادی که حقوق ساالنه 

نفر در سال  89۱است. بر اساس یک گزارش تعداد میلیاردرهای چین )ثروت بیش از یک میلیارد دالر آمریکا( از  رسیده

رسیده و از این نظر چین دومین کشور دنیا از نظر تعداد میلیاردرهاست. بازار  ۸۱8۸نفر در سال  ۸۵8به  ۸۱۱3

 ۸۱89تریلیون دالر( ارزش داشته و در سال  96۸تریلیون یوان ) ۸۱فروشی داخلی کشور در همین سال بیش از  خرده

  .است درصد رشد کرده 8۸حدود 

درصد سهم جهانی این کاالها را به خود  ۸۴6۵بازار کاالهای تجملی هم در چین به سرعت در حال گسترش است و 

ه و و دولت را وادار به کننده شدیدی منجر شد است. رشد اقتصادی کشور همچنین به تورم مصرف اختصاص داده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
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است. نابرابری اقتصادی در چین در چند دهه اخیر افزایش داشته و به سطح بسیار باالیی  دخالت بیشتر کرده

  .رسیده که بسیار باالتر از میانگین جهانی است ۵۵این کشور به رقم  خص جینیشا ۸۱8۷است. در سال  رسیده

 تقسیمات کشوری

به عنوان یکی  تایواناست. عالوه بر آن چین، مدعی مالکیت  استان تشکیل شده ۸۸کشور جمهوری خلق چین از      

 :های چین های خود است. فهرست استان از استان

 رتیه، شهرها، استان های،جمعیت شهری و استانی و منطقه کشور چین -8جدول

 منطقه جمعیت استانی جمعیت شهری استان یا فرمانداری شهرها رتبه

  شرق 1۱٬۴۵۵٬۵۰۰ ۹٬۵۹۴٬۱۰1 فرمانداری شانگهای  شانگهای  1

  شمال 1۱٬۵۳۰٬۰۰۰ ۱٬۵۹۲٬۹۲۵ پکنفرمانداری  پکن ۵

  جنوب ۲٬۹۱۴٬۵۰۰ ۲٬۹۱۴٬۵۰۰ هنگ کنگ هنگ کنگ ۳

  شمال 11٬۴۰۰٬۰۰۰ ۴٬۰۲۲٬1۵۹ فرمانداری تیانجین تیانجین ۵

  جنوب مرکز ۹٬1۰۰٬۰۰۰ ۲٬۲۲۰٬۰۰۰ هوبئی ووهان ۴

  جنوب مرکز 1۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵٬1۴۵٬۱۰۱ گوانگدونگ گوانگ ژو ۲

  جنوب ۱٬۲1۴٬۴۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ گوانگدونگ شن ژن ۱

  شمال شرق ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ۳٬۹۱1٬۰۵۳ لیائونینگ شن بانگ ۱

  جنوب غرب ۳1٬۵۵۵٬۳۰۰ ۳٬۹۳۵٬۵۳۹ فرمانداری چونگ کینگ چونگ کینگ ۹

  شرق ۵٬۹۹۰٬1۱۵ ۳٬۱۹۰٬۰۰۰ جیانگ شی نانجانگ 1۰

  شرق ۱٬۰۰۵٬۰۰۰ ۵٬۱۵۵٬11۱ جیانگ سو نانجینگ 11

  شمال شرق ۱٬۵۹۹٬۰۰۰ ۵٬۲۱۵٬۰۲۹ هیلونگ جیانگ هاربین 1۵

  شمال ۹٬۲۳۰٬۰۰۰ ۵٬۲۵۰٬۳۴۱ هبئی شیجیاژوانگ 1۳

  شمال غرب 1۰٬۴۰۰٬۰۰۰ ۵٬۴۱۱٬۹۱۱ شا انشی شی آن 1۵

  جنوب غرب 11٬۳۰۰٬۰۰۰ ۵٬۳۵1٬۵۰۳ سیچوان جنگدو 1۴

  شمال شرق ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ۵٬۵۵۳٬1۱۰ جی لین چانگچون 1۲

  شمال شرق ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ۵٬11۱٬۰۱۱ لیائو نینگ دالیان 1۱

  شرق ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ 1٬۹۳۵٬۲1۵ چجیانگ هانگ ژو 1۱

  شرق ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ 1٬۹1۱٬۵۰۵ شاندونگ جینان 1۹

  شمال ۳٬۵1۳٬۱۰۰ 1٬۹۰۴٬۵۰۳ شانشی تانی یوان ۵۰

  شرق ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ 1٬۱۲۱٬۳۲۴ شاندونگ جینگدائو ۵1

 ماخذ: ویکی پدیا

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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 آنچه در حوزه فرش دستباف برای کشور چین اتفاق افتاده است: 

با سیاستهای اتخاذ شده در این مرکز از زمان تاسیس، مبنی بر اعزام هیاتها به منظور راهیابی صحیح در ورود به     

نفر به پکن و  8۵به تعداد  893۱نفر به شانگهای، سال  ۸۵به تعداد  8913بازارها از جمله: کشور چین، در سال های 

از چندین سال  نفر به شی آن و شانگهای پس 8۶پکن و شانگهای و  نفر به 88به تعداد   8938شینینگ و دو بار در سال 

برنامه ریزی شاهد حضور موفق و گسترده ایران در این بازار نبوده ایم. بی تردید با آسیب شناسی و بازنگری دوباره در 

 های آتی از انحرافات کاسته خواهد شد تا به هدف نزدیکتر گردیم. 

 (واحد سنجش: میلیون دالر ) سال اخیر ۵ن در صادرات فرش دستباف چی -۸جدول

 2013 2014 2015 2016 2017 سال
صادرات فرش 

 دستباف
5.94 7.93 559. 10593 1209. 

 unstats.un.orgماخذ:

 واحد سنجش: میلیون دالرصادرات فرش دستباف ایران به چین در چند سال اخیر  - 3جدول

 2013 2014 2015 2016 2017 سال
 صادرات فرش

 دستباف
397 397 393 .93 597 

 unstats.un.orgماخذ:

گویای این مطلب است که با کاهش تولید فرش دستباف در چین که آمار صادرات این کشور دلیلی بر این  ۸جدول     

حاکی از آن است  9مدعاست چرا کشور ایران در این چند سال نتوانست جایگاه شایسته و بایسته خود را بیابد، جدول

  بازار داشته باشند. بازرگانان  ایران نتوانسته اند حضور موثر خوبی در این که 

 از گزارش فوق در صنعت فرش دستباف می توان به جمع بندی زیر از کشور چین رسید:

 فرصت ها:

 .۸جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر -8

 .9دالر 8۱۱۱۱بالغ بر  درآمد سرانه -۸

 .۸۱8۴۷میلیارد دالر در سال  8۸9درآمد جهانگردی بالغ بر  -9

 .۵میلیارد دالر ۸9۸۵1داخلی: تولید ناخالص  -۷

                                                           
۵
 کشور چین. -راهنمای بازرگانان -سایت سازمان توسعه تجارت - 

۳
 ماخذ قبلی. - 

4
 ماخذ قبلی. - 

5
 ماخذ قبلی. - 
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میلیون نفر جمعیت  8۱استان جمعیتی بالغ بر  ۴میلیون نفر دارد و  ۵استان جمعیتی بالغ بر  ۸۸استان از  83 -۵

 دارد. 

 ید فرش دستباف در کشور چین بنا به دالیل گوناگون. کاهش تول -۶

 تهدیدها:

 غفلت از پتانسیل و وسعت و گستردگی بازار چین . -8

 ار چین. نشناختن باز -۸

 با کشور چین. همسایگی کشورهای رقیب فرش دستباف ایران همچون هند، پاکستان ، افغانستان و نپال -9

 .این کشور فرش دستباف در نمایشگاه هایحضور گسترده کشورهای هند و نپال  -۷

  9با توجه به آمار جدول  آن حضور نااگاهانه در برخی از شهرهای این کشور و از دست دادن بازارورود و  -۵

 روند نزولی صادرات به این کشور در چند سال اخیر. 

 معرفی نادرست فرش دستباف در زمان حضور. -۶

 عدم تبلیغات مناسب از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مدت زمان حضور.  -۴

 استان.  ۸۸حضور در یک یا دو شهر از  -1

 نقاط قوت:

 رونق تولید. -8

 افزایش اشتغال. -۸

 نیروی انسانی ماهر برای تولید. دارا بودن -9

 فعال شدن صنایع مرتبط. -۷

 نقاط ضعف:

 نداشتن برنامه ریزی برای تولیدات هدفمند. -8

 نداشتن نظارت بر اعزام هیاتها و چگونگی حضور آنها در بازارها. -۸

 نداشتن آگاهی از چگونگی ورود به بازارها. -9

 نداشتن برنامه برای تبلیغات. -۷
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 ن:سیاست مرکز ملی فرش ایرا

 چین از طریق:کشورها از جمله اما آگاهانه به بازار  توسعهبرنامه ریزی برای 

 از جمله چین. کشورها احیای دوباره میز فرش کشورها -

 تعامل تنگاتنگ با اتاق کشورها به منظور شناسایی دقیق تر کشورها از جمله چین.  -

 های چین برای ورود به بازار.مطالعه تحقیقاتی بیشتری از شهرهای ایالت سر لوحه قرار دادن  -

 


