
 

  چین را بيتز بشناسیم  

 

گشاُای چیي با ُن هتحذ ضذًذ  ُا ّ هلی دس طْل جٌگ جِاًی دّم کوًْیست
حاالچیي هاًذٍ . ُا بَ پیشّصی سسیذًذ اها بعذ اص آى دس یک ًبشد داخلی کوًْیست

ٍ کطی اص  ایي کطْس با بِش. است ّ دًیایی کَ تْلیذ دس آى ّابستَ بَ چیي است
ضِشًّذاى پشتعذاد خْد سضذ کشدٍ است ّ یکی اص تِذیذُای بضسگ جِاى هْلذ بَ 

اًذ ّدس عیي  بَ ضیٍْ دّلتی آى پایبٌذ هاًذٍ  ُا بَ کوًْیسن چیٌی. ضواس هی آیذ
 ُای سشهایَ داسی ّجْدداسد ا ّ ًظامُ حال بِتشیي سّابط بیي آى

 

تشیي کطْس جِاى است ّ بعذ اص آى  یتهیلیْى ًفش، پشجوع ۳۳۳هیلیاسد ّ  ۱چیي با 
آهشیکا دس ستبَ سْم . هیلیْى ًفش قشاس داسد ۱۵۶هیلیاسد ّ  ۱ٌُذ با جوعیتی بالغ بش 
چیي با .هیلیْى ًفش جوعیت داضت ۳۰۳دس حذّد  ۲۰۰۲قشاس گشفتَ ّ دس سال 

تشیي کطْسُای جِاى  ًضدیک بَ ُطتصذ هیلیْى ًفش ًیشّی کاس یکی اص صٌعتی
 .است

 :شامل مٌارد سیز است ۹۰۰۲تٌلید نیزًی کار این کشٌر در سال  میشان

 LCDُضاس تلْیضیْى  ۶۵۳هیلیْى ّ  ۶۳

 ُضاس یخچال ۳۰۵هیلیْى  95

 تشیلیاسد ًخ سیگاس ۲۲٫۳

http://www.talab.ir/


 

 ُضاس گْضی هْبایل ۲۴۵هیلیْى ّ  ۶۱۲

 ُضاس تي ضکش ۲۱۲هیلیْى ّ  ۱۳

 ُضاس هْتْسسیکلت ۳۲۵هیلیْى ّ  ۱۳

 :العاده باال است میشان صادرات چین فٌق

 هیلیاسد دالس اسصش صادسات کفص ۵۳

 هیلیْى دالس اسصش صادسات گْضی هْبایل ۶۰۰هیلیاسدّ  ۳۲

 هیلیْى دالس اسصش صادسات پْضاک ۱۰۰هیلیاسد ّ  ۱۰۳

هیلیاسد دالس بشای  ۲۲۰آهشیکا بَ عٌْاى دّهیي ّاسدکٌٌذٍ هحصْالت چیٌی ساالًَ 
 .کٌذ پشداخت هی کاالُای چیٌی

 .هیلیاسد دالس است ۲۳۶هیضاى ّاسدات اتحادیَ اسّپا اص چیي ساالًَ 

 :غذا در چین 

 .کٌٌذ هیلیْى ًفش دس چیي کطاّسصی هی ۳۰۰بیص اص 

 .آیذ دسصذ اص کل بشًج جِاى اص چیي هی ۲۶



هیلیْى تي هحصْل است ّ دس  ۱۲۳هیضاى تْلیذ کطاّسصاى چیٌی ساالًَ حذّد 
ُضاس تي آى دس چیي خْسدٍ  ۳۳۳هیلیْى ّ  ۱۳۰اص ایي هقذاس تْلیذ،  ۲۰۰۳سال 

 .ضذٍ است

کٌذ دس حالی کَ  ُا سا تاهیي هی دسصذ اص کالشی هْسد ًیاص سّصاًَ چیٌی ۲۶بشًج 
 .دسصذ است ۲ُا تٌِا  سِن بشًج دس تاهیي کالشی آهشیکایی

 .ضْد پطت بشای استفادٍ دس غزا فشّختَ هی الکهیلیْى  ۳۰۰ساالًَ دس چیي 

 :ارتش در چین

 ۳٫۴تشیي ًیشّی ًظاهی فعال دس جِاى است کَ  بخص چیي بضسگ استص آصادی
 .هیلیْى ًیشّی رخیشٍ داسد ۱٫۲هیلیْى ًیشّی آهادٍ ّ 

هیلیاسد دالس  ۶۰۳هیلیاسد دالس ّ بْدجَ ًظاهی آهشیکا  ۳۰٫۶۴بْدجَ ًظاهی چیي 
هیلیاسد دالس سْهیي کطْس اص ًظش هقذاس بْدجَ دسًظش  ۶۵٫۳با فشاًسَ . است

 .گشفتَ ضذٍ بشای استص است

 .ای داسد بوب ُستَ ۴۰۰تا  ۱۰۰چیي بیي 

 ۵۵۵۰ایي هقذاس دس آهشیکا . فشًّذ ُْاپیوا است ۲۰۲۴ُای چیي  تعذاد جٌگٌذٍ
 .جٌگٌذٍ است ۲۳۳۲جٌگٌذٍ ّ دس سّسیَ 

ُای  تاًک بشای ًبشد ۶۰۰۰است ّ آهشیکا تاًک  ۳۵۰۰ًیشّی صهیٌی چیي داسای 
 .صهیٌی داسد

 .ىا در چین اس مقدار اعدام در سزاسز جيان بیشتز است تعداد اعدامی

ىا  شٌد کو بزخی اس آن جزم منجز بو اعدام می ۸۶در قانٌن چین 
 :عبارتنداس

 سْصی عوذی ایجاد آتص

 جعل اسٌاد

 اختالط

 قاچاق هْاد هخذس

 فشاس هالیاتی

 یا داسُّای آلْدٍفشّش غزا 



 خْاسی ّ فساد دّلتی سضٍْ

 .اعذام ضذًذ ۲۰۰۲ًفش دس سال  ۵۰۰۰دس حذّد 

اعذام یک هْسد هشبْط بَ جشاین  ۱۰ُای چیٌی اعالم کشدًذ اص بیي ُش  سساًَ
 .اقتصادی کْچک است

 

 


