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دکرت حسین
جلیلوند رایزن
فرهنگی سفارت
جمهوری اسالمی
ایران در پکن
مجله وزین مروارید شرقی که از سوی بخش فارسی رادیو بین المللی چین جهت آشنایی بیشتر گردشگران ایرانی در این کشور به
چاپ می رسد ،اقدامی شایسته از سوی این رادیو است رسانه های گروهی نقشی مهمی در اطالع رسانی درست و به هنگام را در
عصر حاضر بازی می کنند  .بدیهی است که گردشگران ایرانی برای آشنایی با ظرفیت های گردشگری این کشور نیاز به منبعی
موثق و مورد اعتماد برای کسب اطالعات گردشگری از کشور بزرگ چین هستند .واضح است که دست اندرکاران محترم این مجله
با اشرافی که به موضوع گردشگری در کشور بزرگ و متمدن چین دارند خود به عنوان منبعی موثق برای گردشگران فارسی زبان
محسوب خواهد شد .امیدواریم که با معرفی جاذبه های گردشگری و همچنین اطالعات گردشگری این کشور بتوانیم شاهد آشنایی
هر چه بیشتر گردشگران کشور ایران باشیم و از این رهگذر باب تازه ای در صنعت گردشگری دو کشور باز شود .دو کشور ایران
و چین در دو سوی آسیا دارای دو تمدن بزرگ و کهن می باشند که نقشاساسی در شکل گیری تمدن بشری داشته اند به این لحاظ
معرفی مولفه های تمدن و فرهنگاین دو کشور زمینه ی توسعه ی صنعت گردشگری را در بین گردشگران دو کشور ایجاد خواهد
کرد .امیدواریم که سمت و سوی گردشگری به جذب و توسعه ی توریست هدفمند منجر شود یعنی این که گردشگران دو کشور ضمن
آشنایی با فرهنگ و تمدن باستانی و دیرینه این دو کشور بتوانند زمینه های سرمایه گذاری در موضوعات مختلف علوم و صنایع از
خود فعالیت چشمگیری را آغاز کنند.
برگزاری سمینارهای گردشگری توسط شرکت های توریستی دو کشور و با هدایت بخش پارسی رادیو بین المللی چین و یادگیری
دست اندرکاران حوزه صنعت توریسم می تواند گامی اساسی در جهت توسعه ی صنعت گردشگری دو کشور باشد.
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حضور رییس جمهوری
اسالمی ایران در
نشست سیکا
در روز  20ماه مه ،دکتر حسن روحانی ،رییس جمهوری

رییس جمهوری خلق چین تصریح کرد که چین و ایران دوستانی

اسالمی ایران برای شرکت در چهارمین نشست سران کنفرانس

دیرینه هستند و نیروی بالقوه همکاری دو طرف فراوان است.

تعامل و اعتمادسازی (سیکا) وارد شانگهای شد .وی در حاشیه

چین به توسعه مناسبات دو جانبه اهمیت می دهد و مایل است با

این نشست ،با شی جین پینگ ،رییس جمهوری خلق چین دیدار

تالش بیشتر مناسبات دو کشور را به سطح جدیدی برساند .دو

و گفت و گو کرد.

طرف باید تبادالت مقامات عالی رتبه را حفظ کرده و تبادالت
دولتی ،پارلمانی ،محلی و غیررسمی طرفین را به سطح باالتری

سران دو کشور برنامه توسعه روابط را بررسی و تنظیم کرده

برسانند و ضمن گسترش همکاری امنیتی ،با تروریسم ،قاچاق

و تصمیم گرفتند که با تالش مشترک و همکاری دوستانه ،روابط

مواد مخدر و جرایم فرامرزی مبارزه کنند .چین و ایران دو

در زمینه های مختلف را به مرحله جدیدی برسانند .شی جین

کشور باستانی و متمدن هستند و باید تبادالت انسانی را تقویت

پینگ تاکید کرد که چین مایل است برای حل همه جانبه و سریع

کرده و مراکز فرهنگی تاسیس کنند و به همکاری در زمینه

مساله هسته ای ایران سهم شایانی ایفا کند .رییس جمهوری

گردشگری اهمیت دهند.

چین در ابتدای این دیدار با اشاره به مالقات پیشین دو رییس
جمهوری در بیشکک در سال گذشته گفت :در سال گذشته ،من

از سوی دیگر ،حسن روحانی در این دیدار گفت :پیشینه دوستی

و شما در بیشکک گفت و گوی خوبی انجام دادیم و من از این که

ایران و چین دیرینه است .روابط کنونی با هیچ گونه مانعی

در کمتر از یک سال می توانم بار دیگر با شما دیدار کنم ،بسیار

مواجه نشده و ایران در بلندمدت به همکاری دو کشور در

خرسندم .این نشانگر سطح عالی روابط و اهمیت دو طرف به

زمینه های اقتصادی ،تجاری ،انرژی و تجهیزات راه و ترابری

این روابط است .من مایلم روابط دو جانبه را بازبینی کرده و

اهمیت می دهد .ایران از سرمایه گذاری موسسات چینی استقبال

روند توسعه آن در آینده برنامه ریزی شود و درباره مسایل مهم

می کند و از تبادالت فرهنگی طرفین حمایت می نماید .امروزه

و بزرگ بین المللی و منطقه ای با شما تبادل نظر کنم".

چین نیروی مهم پیشبرد صلح و توسعه آسیا و سراسر جهان به
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شمار می رود .ایران برگزاری موفقیت آمیز نشست سران سیکا

حسن روحانی بیست و دوم مه در شهر شانگهای در یک نشست

را به چین تبریک گفته و مایل است به اتفاق چین و در راستای

خبری شرکت کرد .وی در این نشست ابراز اطمینان کرد که

حفظ صلح و ثبات منطقه ،هماهنگی در مجمع سیکا را تقویت

روابط اقتصادی و تجاری چین و ایران در آینده به پیشرفت قابل

بخشیده و با تروریسم و افراط گرایی مبارزه کند.

مالحظه ای خواهد رسید .رییس جمهوری ایران در اشاره به

رییس جمهوری ایران در این باره می افزاید:
"ما خوشحالیم که از هم اکنون ریاست این
گروه بسیار مهم آسیایی بر عهده چین قرار
گرفته است .بی تردید ما در دوران ریاست
چین شاهد تحرک بسیار خوب سیکا به سمت
تبدیل شدن به یک نهاد بسیار تاثیرگذار خواهیم
بود .بدون تردید جمهوری اسالمی ایران به
عنوان یک عضو سازمان سیکا برای موفقیت
این جمع تالش کرده و به چین را یاری خواهد
کرد".
شی جین پینگ همچنین خاطر نشان ساخت ،چین به حق استفاده
صلح آمیز از انرژی اتمی ایران احترام می گذارد و گفتگو را
تنها راه حل سازنده در مسئله هسته ای می داند .چین از پیشرفت
های اخیر در روند مذاکرات هسته ای ایران استقبال می کند و
امیدوار است طرف ها نیز همچنان برای دستیابی به توافقنامه
نهایی تالش کنند .چین تمایل دارد هماهنگی با ایران را تقویت
بخشیده و برای پیشبرد روند مذاکرات هسته ای نقش سازنده خود
را ایفا کند.
حسن روحانی موضع ایران در این مورد را تشریح کرده و
تاکید کرد که بر اساس پیمان منع گسترش سالح های هسته ای،
حقوق مشروع ایران باید تامین شود .دستیابی هرچه سریعتر
به توافقنامه همه جانبه از طریق مذاکرات به نفع همه طرف ها
است .ایران از موضع چین مبنی بر پیشبرد مذاکرات قدرانی
می کند.

هدف سیکا و اهمیت این نشست گفت :تمامی کشورهای منطقه
باید با همکاری برای تامین امنیت منطقه تالش کنند .وی در این
باره می افزاید :البته منطقه خاورمیانه نسبت به برخی مناطق
دیگر دارای تنش بیشتری است و امروزه افراط گرایی در منطقه
خاورمیانه بیش از مناطق دیگر است .گرچه در آفریقا و در
بخش هایی از آسیایی شرقی هم این افراطی گری احساس می
شود و حتی در کشور های غربی هم کم و بیش وجود دارد،
اما در منطقه ما شاید این مسئله در مجموع بیش از سایر مناطق
است .برای اینکه این افراط گریی و خشونت از بین برود،
نیاز به هماهنگی ،تعامل و همکاری کشورهای منطقه و همه
کشورهای جهان وجود دارد".
رییس جمهوری ایران درباره توسعه روابط اقتصادی چین و
ایران در سال های اخیر گفت":در دهه اخیر ارتباطات میان
ایران و چین به حدی رسیده است که در مجموع به عنوان
باالترین شریک تجاری ما به شمار می رود .تجارت ایران و
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چین از مرز  45میلیارد دالر فراتر رفته و می توان با برنامه

آن ارتباطات فرهنگی هم داشته اند و احیای جاده ابریشم می

های پیش رو ،در سال های آینده افزایش چشم گیری را شاهد

تواند تفاهم و توافقات کشورها را افزایش دهد .البته بین ایران

بود .انتظاری که ما از چین داریم این است که بتوانیم در زمینه

و چین بدلیل قرار داشتن در مسیر و کانال ارتباطی جنوب و

های مختلف برای دستیابی به منافع مشترک تالش کنیم .ما نیز

شمال مطرح هستند و در این زمینه توافق هایی پیش از این بوده

در زمینه مسایل بین المللی با چین همکاری داریم .چین یکی

است و در مذاکرات امروز نیز با رییس جمهور چین در این

از اعضای  5+1است که با ایران مذاکره می کند و یکی از

زمینه گفتگو کردیم .در واقع چین از طریق ریل به کشورهای

قدرت ها و از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل بوده

قزاقستان ،تاجیکستان ،افغانستان و بندر چابهار در جنوب ایران

و کشوری است که در بسیاری از زمینه های تجاری امروز به

و به آب های آزاد و دریای عمان وصل خواهد شد .ما در حال

راحتی می توانیم با آن تجارت داشته باشیم .این کشور نیاز به

انجام اقدامات الزم و تجهیز بندر چهابهار هستیم و خط ریلی از

انرژی هایی مانند نفت ،گاز و فراورده های پتروشیمی و معدنی

چابهار را آغاز کردیم تا به شبکه سراسری راه آهن بپیوندد و از

دارد و ایران سرزمینی سرشار از این منابع است و در بسیاری

این طریق به آسیای مرکزی وصل شویم .همچنین راه آهن دیگر

از زمینه ها به کشور چین نیاز داریم .از جمله برخی از نیازهای

از ترکمنستان به قزاقستان متصل می شود و ساخت آن در ایران

صنعتی و تکنولوژیکی ما از طریق چین برآورده می شود و

تا مناطق مرزی پیشرفته است و قزاقستان نیز از سوی دیگر این

روابطی که بین دو کشور وجود دارد درهمه این زمینه ها رو به

کار را به پایان رسانده و تنها بخشی از ترکمنستان باقی مانده که

افزایش است".ایران کشور مهمی در مسیر جاده ابریشم است.

در سال  2014این طرح نهایی می شود و این راه آهن افتتاح

رییس جمهوری ایران درباره طرح جدید ایجاد نوار اقتصادی

خواهد شد .این هم مسیر جدیدی است که کریدور جنوب را به

جاده ابریشم که توسط شی جین
پینگ ،رییس جمهوری خلق
چین مطرح شد ،گفت :ایران
به احیای جاده ابریشم بسیار
اهمیت داده و این امر به
تقویت همکاری بین کشورهای
مربوط یاری خواهد کرد.
وی در اشاره به برنامه ایران
درباره مشارکت در این طرح
گفت:

در کل ما با احیای

جاده ابریشم موافق هستیم.
کشورهای ما در گذشته با
یکدیگر ارتباطات اقتصادی و
بازرگانی و همچنین در کنار
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شمال وصل می کند و در سایر زمینه ها هم از جمله حمل و نقل

تحریم راه حل نادرستی است .وی می افزاید ":اگر تحریم آسیب

دریایی و انرژی این پیوندها میان چین و ایران و کشورهای

و ضرری داشته باشد این آسیب متوجه روابط جهانی است و

منطقه وجود دارد .به اعتقاد ما این طرح می تواند موفق باشد

نشانگر این است که کشورهایی از شیوه های یک جانبه گرایی

و جمهوری اسالمی ایران هم در حد توان و مسئولیت خود ،این

تبعیت می کنند ،ممکن است با کشوری دیگر اختالفی داشته باشد

طرح موافق بوده و همکاری می کند".

و یا با یک سازمان بین المللی دچار مشکل شوند .در مقررات بین

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در حاشیه نشست سران
سیکا همچنین با خبرنگار تلویزیون مرکزی چین (سی سی تی
وی) گفت و گوی اختصاصی کرد .وی چین را به عنوان یک
قدرت بزرگ آسیایی در دهه های اخیر دانسته که در زمینه
های مختلف ،اقتصادی ،علمی و تکنولوژی پیشرفت های شگفتی
داشته است .جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان قدرت بزرگ
منطقه ای در منطقه حساس خاورمیانه ،خلیج فارس و همچنین
در همسایگی قفقاز و آسیای مرکزیست .بنابراین روابط این دو
کشور بسیار مهم آسیایی ،می تواند به نفع هر دو ملت و به نفع کل
آسیا و جهان باشد و انتظار ما این است که در سال های پیش رو
ما بتوانیم تحوالت مثبتی در گسترش روابط دو کشور در زمینه

المللی پیش بینی شده است که چگونه این مسایل حل وفصل شود
بی تردید تحریم یک راه غلط و نادرستی بوده که غرب برگزیده
و انتخاب کرده است .این تحریم ها ممکن است ضررهایی برای
مردم ایران داشته ،اما در عین حال ،استقامت ،ایستادگی و اراده
مردم ما را برای دفاع از حقوق خود نشان داده و در عین حال
باعث شده در بسیاری از زمینه ها مردم روی پای خود بایستد
و مسیر خوداتکایی و خودکفایی را برگزینند .به نظر من در
مقطع فعلی همه تحریم کنندگان فهمیده اند که راه تحریم راه تاثیر
گذاری نیست و این به ضرر دو طرف و همچنین به ضرر منافع
ملت ها است و بنابراین تنها راه مفید و درست و راهی که بتواند
به نتیجه برسد ،گفتگوهای منطقی است و به اعتقاد ما کشورهای
 5+1و دیگر کشورها امروزه به خوبی این را احساس کرده اند

های مختلف داشته باشیم.

که راهی جز راه مذاکره منطقی بین دو طرف وجود ندارد" .

وی درباره نقش ایران در منطقه و روابط ایران با کشورهای

ما با آمریکا سوابقی که داریم ،سوابق خصومت آمیزی هست از

دیگر گفت :هدفی که من دنبال می کردم و ملت ایران آن را
انتخاب کرد و آن را دنبال می کند ،ایجاد یک فضای آرام برای
پیشرفت در داخل و یک فضای آرام در منطقه آشوب زده
خاورمیانه است .در واقع جمهوری اسالمی ایران می خواهد
نقش خود در منطقه به عنوان یک کشور قدرتمند را ایفا کند برای
این که صلح و ثبات را به منطقه برگرداند و جمهوری اسالمی
ایران در پی یک تعامل سازنده با دنیا است و هرکشوری که
بخواهد به حقوق ملت ما احترام بگذارد ما هم حاضریم با آن
کشور تعاملی مثبت داشته باشیم و اگر تنشی در گذشته بوده ما
حاضریم در چارچوب منافع مشترک واحترام متقابل تنش ها را
بزداییم ،کاهش دهیم ،از بین ببریم و حتی روند اعتماد سازی بین
دو ملت و دو کشور را آغاز کنیم.
رییس جمهوری ایران درباره تحریم غرب علیه ایران گفت که

طرف آمریکا ،مردم ما مشکالت بسیاری را تحمل کرده اند از
ابتدای پیروزی انقالب تا امروز آن چه ملت ما می خواهد روابطی
است که آمریکایی ها در آن نسبت به گذشته و اشتباهاتشان که
منجر به وارد شدن فشار بر مردم شده است ،اعتراف کنند و
اعالم کنند که نمی خواهند گذشته تکرار شود و در مسیر پیش
رو می خواهند از خصومت و پایمال کردن حقوق مردم ایران
دست بردارند ،البته مردم ما مردمی هستند که دنبال حق خودشان
هستند اما در پی انتقام جویی نیستند .هر روزی که آمریکایی ها
در مسیر اعتراف به حقوق ملت ایران واحترام به حقوق ملت
ایران و همچنین جبران خسارت هایی که به ملت ایران وارد
آوردند ،را در پیش بگیرند مردم ما نیز با مردم آمریکا مشکلی
نداشته و ندارند و سیاست مداران آمریکا هم می توانند راهی را
انتخاب بکنند که منافع دو کشور را تضمین کند .در این شرایط
است که می توان یک رابطه میان دو کشور برقرار شود و در
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آن شرایط است که ملت ما راضی خواهد بود برای
این که نمایندگان دو ملت در کنار هم بنشینند و لبخند
را به چهره یکدیگر هدیه بکنند و نویدی بدهند برای
رابطه آینده مناسب که در شان دو ملت بزرگ باشد.
وی درباره دین اسالم و تالش خود در دوران
مسئولیتش برای معرفی دین اسالم می گوید ":ما
راهی را که باید انتخاب بکنیم بین دنیای اسالم و
دنیای غرب و سایر جهان ،معرفی اسالم واقعی
است .به اعتقاد من در سال های اخیر به دین مبین
اسالم ظلم فراوانی شده است از طرف افراط گرایان
و افراطیون ،اسالم واژگونه به دنیا معرفی شده است.
اسالم دین رحمت است ،دین همزیستی مسالمت آمیز
با ملت های دیگر است و سوابق گذشته دنیای اسالم
هم همین را نشان می دهد .بنابراین ما اگر اسالم
واقعی را به دنیا معرفی کنیم و خیر و خوبی برای
همه ملت ها بخواهیم ،امکان پذیر نیست که گروهی
بخواهد در برابر گروه دیگر ،ملتی بخواهد در برابر
ملت دیگر برتری جویی کند و به او ظلم کند و بتواند
آن را برای بلند مدت ادامه دهد .هر ظلمی دورانش
کوتاه خواهد بود .راهی که باقی می ماند راه عدالت
و حسن نیت بوده و راه سلوک انسانی و مسالمت
آمیز با دیگران به شمار می رود  .من در دوران
مسئولیتم تالش خواهم کرد که فرهنگ واقعی اسالم
را به دنیا معرفی کنم و فرهنگ تمدنی ایران را به
مردم بشناسانم و با افراط و افراطی گری مقابله کنم.
در سازمان ملل نیز طرح خود را برای مقابله با
افراط و خشونت تحت عنوان "ویو" اعالم و ترسیم
کردم و نیز در بیانیه پایانی سیکا بر این طرح تاکید
شد .من بسیار امیدوارم که با معرفی چهره اسالم
واقعی ،بتوانیم روابطی که امروز بین دنیای اسالم و
دیگران هست را بهبود ببخشیم" .
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سیاست های جدید تنظیم
خانواده در چین
یکی از مشکالت پیش روی جامعه چین که در روند پیشرفت و رو به رشد خود با آن مواجه شده است ،چالش بسیار
مهمی در برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت است .بر اساس سیاست پیشین دولت چین قانون به نسبت سراسری
و فراگیری تک فرزندی در این کشور به منظور کنترل جمعیت اجرا شد .از اجرای این قانون در چین بیش از
 ۳۰سال می گذرد و جامعه چین در حال حاضر با کهولت و پیری جامعه و به دلیل در حال توسعه بودن چین ،با
کمبود زیرساخت های اجتماعی کافی برای نگهداری از سالمندان روبرو شده است و از سوی دیگر نیروی جوان
و پرتحرک از الزمه های ادامه روند پیشرفت و توسعه این کشور است که با توجه به این چالش در پیش روی ،در
مدتی کمتر از دو دهه به میزان قابل توجهی تعداد جوانان آینده ساز در هرم جمعیتی این کشور کم خواهد شد.
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تدبیر به کار بسته در روند اصالحات
سراسری در چین از موارد قابل توجه و
بسیار آموزنده است .در رود اصالحات
و پیشرفت چین ،تغییر و اصالح
سیاست های کنترل جمعیت وتنظیم
خانواده از اهمیت بسیار برخوردار بوده
است .حزب کمونیست چین در راستای
اصالح سیاست های کنترل جمعیت
تصمیم گرفت تا نسبت به قوانین مربوط
به تنظیم خانواده سخت گیری کمتری
داشته باشد و با مطرح و تصویب
کردن طرحی جدید درصدد رفع این

قدیمی خود را برای تنظیم خانواده ادامه می داد ،رشد تولد سیر نزولی پیدا می کرد و

مشکل بر آمد .بنابر قوانین جدید زوج

پس از رسیدن به نقطه اوج ،جمعیت چین با رشد منفی شدیدی روبرو می شد .مجلس

هایی که هر دو تک فرزند بودند ،می

نمایندگان الیحه ای را برای اصالح سیاست قانون تنظیم خانواده به جلسه دو ماهانه

توانستند دارای فرزند دوم باشند .اما با

کمیته دایمی کنگره ملی خلق تقدیم کرد که پس از تایید این کمیته این اصالحیه اجرایی

این حال این اصالحیه به اندازه کافی

شد .جمعیت فعال چین از سال  ۲۰۱۲با کاهش ساالنه  3.45میلیون نفری روبرو شده

بازخورد کارآمدی در پی نداشت و در

است و پس از سال  2023ساالنه این کاهش جمعیت به  8میلیون تن رسیده و همچنین

اصالحیه بعدی حزب تصمیم بر این شد

جمعیت  60سال و باالتر نیز به  400میلیون تن خواهد رسید.

که زوج هایی که حتی یکی از آن ها
تک فرزند هستند ،می توانند دو فرزند

لی در این باره می گوید :از آنجایی که سیاست کنترل جمعیت در حال حاضر ثبات

داشته باشند .بنابر روند اصالحات و

دارد،

تغییر در سیاست های تنظیم خانواده
در چین ،انتظار می رود برنامه تنظیم
خانواده جدید به طور کلی در  5یا 6
سال آینده  13میلیون نوزاد به جمعیت
چین اضافه کند.
لی بین ،وزیر بهداشت و تنظیم خانواده
در حالی که این الیحه به مراجع باالتر
قانونگذاری
ارایه کرد ،گفت :اگر چین سیاست

اکنون بهترین زمان برای اجرای قانون جدید است ،جمعیت فعال کشور هنوز زیاد بوده
و بار حمایت از افراد سالمند خانواده ها نیز هنوز سنگین نشده است.
جای چن وو ،رییس دانشکده مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه رن مین بر
این باور است که این تغییر ممکن است در  5یا  6سال آینده با افزایش ساالنه  2میلیون
تولد به طور متوسط منجر به افزایش سریع نوزادان شود .انتظار می رود با اجرای این
قانون جدید  15تا  20میلیون زوج چینی واجد شرایط داشتن فرزند دوم باشند .معموال
زنان جوان تر و کسانی که در حومه شهر زندگی می کنند برای داشتن فرزند دوم تمایل
بیشتری دارند .سال گذشته و پیش از مطرح شدن این طرح ،وی در پژوهشی به این
نتیجه رسید که  60درصد زوج های واجد شرایط مایل به داشتن فرزند دوم هستند.
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بر اساس گفته های یانگ ون جوانگ ،مدیر بخش آموزشی تنظیم خانواده کمیسیون ملی بهداشت و تنظیم خانواده،
پیش بینی می شود اوج جمعیت نوزادان پس از تصویب این قانون جدید ،حدود  3میلیون تن باشد .اما از سوی
دیگر کارشناسان و متخصصان دانشگاه نان کای پس از تحقیق و برداشت داده های متفاوت از منابع گوناگون
اجتماعی به نتایج جالب توجهی دست یافته اند .بر اساس گفته های یوان شین ،استاد مطالعات اجتماعی دانشگاه
نان کای 6 ،پژوهشگر برجسته جمعیت شناسی برای تجزیه و تحلیل تاثیرات افزایش جمعیت و پیش بینی روند
رشد جمعیت گروهی پژوهشی تشکیل داده اند و هر یک از آن ها با استفاده از داده های منابع گوناگون ،ارزیابی
هایی در این زمینه ارایه کردند که نتایجی مشابه داشته است.
بر اساس پژوهش های یوان شین اگر همه خانواده هایی که بر اساس قانون واجد شرایط دارا بودن فرزند دوم
هستند ،تصمیم به داشتن فرزند دوم بگیرند ،رشد ساالنه جمعیت به  40میلیون نفر خواهد رسید .در صورتی که
بی درنگ برنامه داشتن دو فرزند اجرا شود چین از نظر تامین منابع اجتماعی بویژه منابع آموزش و پرورش و
خدمات بهداشتی دچار کمبود خواهد
شد و چالش اجتماعی دیگری به وجود خواهد آمد.
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آن هویی ،مکانی تاریخی،
فرهنگی و فراتر از آن
استان آن هویی در جنوب شرقی چین و

مرکز چین بوده و این دو شهرستان

شده و این کوه مانند سر گاو ،دو درخت

در جنوب رودخانه یانگ تسه قرار دارد.

به خاطر حفظ سیمای سنتی خود ،در

قدیمی در ورودی این شهرستان به

این استان با استان های شانگ دونگ،

میراث فرهنگی بین المللی ثبت شده اند و

شکل شاخ گاو و دریاچه مرکزی این

جه جیانگ ،هه بی ،جیانگ سو و هه نان

این هم برای اولین بار است که نام محل

شهرستان به عنوان "شکم گاو" و

و  2رودخانه یانگ تسه و رود زرد هم

خانه های سنتی مردم چین در فهرست

چهار پل قدیمی مانند "پای گاو" ساخته

مرز است.

میراث فرهنگی جهان ثبت می شود.

شده و همه خانه ها در شهر بدن گاو

آن هویی دارای منابع گردشگری از

شهرستان شی دی و هونگ سون نمونه

جمله منابع تاریخی و طبیعی است و

های برجسته ای از شهرستان های قدیمی

همچنین این استان از فرهنگ غنی آداب

استان آن هوی هستند که با هماهنگی

و رسوم محلی سرشاری برخوردار

مناظر طبیعی ،معماری ویژه محلی و

است که بر جذابیت آن افزوده است.

فرهنگ دیرینه مورد توجه سراسر جهان

در سال  1990سازمان یونسکو کوه

قرار گرفته اند.

هوانگ شان در این ناحیه را در فهرست
میراث فرهنگی و طبیعی جهانی قرار
داد .عالوه بر این در سال " 2000شی
دی" و "هونگ تسون" در این فهرست
قرار گرفتند .از دیگر مناطق گردشگری
در آن هویی می توان به رودخانه شین
آن ،دریاچه تایی پینگ و پارک آبی
دریاچه چائو هو اشاره کرد .همچنین باید
گفت این شهر دارای بخش های باستانی
تاریخی و فرهنگی بسیاری است.
شهرستان "هونگ سون" و "شی دی"
دو شهرستان قدیمی استان آن هوی در

مساحت شهرستان هونگ چون حدود
 300هزار متر مربع بوده و تمام این
شهرستان بشکل یک گاو در سلسله
سونگ ساخته شده است .مردم محلی بر
اساس فرایندهای زیستی ،سامانه آبیاری
مصنوعی ساخته اند که این سامانه
آبیاری از ویژگی های این شهرستان به
حساب می آید.
خانم یو،از راهنماهای گردشگری محلی
می گوید " :شهرستان هونگ سون در
کنار کوهی به نام "لی گان شن" ساخته

را تشکیل می دهند و اگر از باال به
شهرستان هونگ چون نگاه کنید ،تمام
این شهرستان مثل گاوی است که در
کنار کوهی سبز دراز کشید و استراحت
می کند.
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اگر وارد شهرستان شی دی ،از دیگر

معموال یک متر از خانه اصلی عقب

ادامه یافته است .مردم در شهرستان

شهرستان قدیمی آن هوی شوید ،قبل از

تر ساخته شده اند که این برای نشان

قدیمی ،زندگی آرام خود را حفظ کرده اند

همه به طاق یادبود جلوی ورودی این

دادن احترام به دیگران یا سازش پذیری

که در دنیای امروزی ،این با اهمیت ویژه

شهرستان توجه خواهید کرد که دارای

صاحب خانواده به حساب می آید.

و ارزشمند است.

قدمتی بیش از صد سال بوده و نمونه
ای از معماری ویژه استان آن هوی به
حساب می آید.
در باالی این طاق یادبود ،سه اژدها با

یو یا هوی که سرگرم بازسازی و

در چین ضرب المثلی است که می گوید:

حفاظت از معماری های سنتی محلی

" پس از دیدن پنج کوه نیازی به دیدن کوه

است می گوید" :محور معماری های

های دیگر نیست و پس از دیدن کوه هوان

استان آن هوی هماهنگی طبعیت با

شان ،نیازی به دیدن

سبیل های بلند کشیده شده است که این

انسان است .این در جاهای دیگر

سبیل ها هم به عنوان میله برق گیر مورد

چین کمتر دیده می شود.

استفاده قرار گرفته و این سه اژدها نیز

برای نمونه در ساختمان

آرزوی شکوفایی نسل های آینده را بیان

های قدیمی هونگ

می کنند که تا امروز همچنان بسیار

چون و شی دی،

ظریف و زنده مانده است.

هر خانواده دارای

ساختمان های سنتی در شهرستان
هونگ سون و شی دی دارای ویژگی
های معماری های استان آن هوی هستند
که از آن نه تنها آرزوی مطلوب برای
نسل های آینده دیده می شود بلکه اصالت
فرهنگ سنتی چین را بیان می کند.
در کوچه های شهرستان شی دی دیده می
شود که آشپزخانه های خانه های محلی

پنج کوه

یک دیوار ویژه
است که بشکل سر
اسب ساخته شده و
کاربرد آن ادر هنگام
آتش سوزی است .به
غیر از معماری زیبا و
ویژه ،شهرستان شی دی و هونگ

نیست " .

چون هم دارای زیبایی مخصوص به

این سخن بیانگر

خود است یعنی آداب و رسوم قدیمی

زیبایی و عظمت کوه هوان شان است.

مردم اینجا از صد ها سال پیش تاکنون

در واقع ،پس از دیدن پنج کوه تای شان
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در شرق ،هوان شان در غرب،
سون شان در مرکز ،هنگ شان
در جنوب و کوه هنگ شان در
شمال ،دیدن دیگر کوه های جهان
جذابیتی نداشته و تماشایی نخواهد
بود .اما اگر ابتدا به دیدن هوان
شان بروید ،دیدن دیگر چهار کوه
دیگر و کوه های جهان از اهمیت
افتاده و نیازی به دیدن آنها نیست
زیرا هکه زیباترین و پرابهت
ترین آنها را دیده اید.
کوه هوان شان در ناحیه ای خوش
منظره ای به همین نام در جنوب آن
هویی به مساحت  1200کیلومتر
مربع قرار دارد .کوه هوان شان
دارای قله های بلند و دره های
عمیق و با تغییرات عمودی آب
و هواست .ابر ،مه ،رطوبت و
بارش باران زیاد از ویژگی های
جوی این کوه به شمار می رود.
کوه هوان شان زیبایی مناظر کوه
های معروف چین را در خود
جمع کرده و در انواع بافت های
طبیعی بسیار شگفت انگیز جلوه
می کند .درختان کاج ،تندیس های
سنگی طبیعی ،دریای ابر ،چشمه
های آب گرم و برف از پنچ منظره
معروف و شگرف کوه هوانگ
شان محسوب می شود.

14

15
درختان کاج و سروها ،عجیب ترین مناظر این کوه است.
هزاران هزار درخت سرو دارای بیش از یک صد سال عمر در
البه الی سنگ های کوه روییده و ایستاده است" .درخت سرو
خیر مقدم مهمانان" زیر قله یو نیو سمبل کوه هوان شان است.
سنگ های عجیب درقله کوه ها همانند درختان دیده می شود.
سنگها در پایین دره ها  ،قله ها ،کمر کوه و دره ها مشاهده می
شود.
دریای ابرها به دلیل موقعیت کوه ها ،دره ها را احاطه است به
گونه ای که قله کوه ها گاه گاهی ظاهر می شوند و بسیار زیبا به
نظر می رسند .سرچشمه آبگرم کوه هوان شان نیز بسیار عالی
است و شرایط محیط زیست طبیعی کوه هوان شان عجیب است.
سامانه زیستی در این ناحیه ثابت و متوازن است  .پوشش گیاهی
به طور عمودی است .علفزارها در کوه های بلند دیده می شود.
پوشش جنگلی  56درصد و پوشش گیاهی  83درصد است.
چای مرغوب "هوان شان ما فون" نوعی گیاه دارویی کوه هوان
شان در چین می باشد که شهرت جهانی دارد.
درختان باستانی و سالخورده در این کوه زیاددیده می شود .سرو
و کاج این کوه شهرت زیادی داشته و حیوانات نادر در آن بسیار
دیده می شوند .عالوه بر چشم انداز طبیعی خیره کننده ،این کوه
همچنین دارای تاثیر فرهنگی عمیقی بوده است به طوریکه در
تاریخ شاعران ،نقاشان و هنرمندان زیادی این کوه را ستایش
کرده و بسیاری آثار هنری با الهام از آن آفریده شده است.
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ماساژ ،راهی برای حفظ
سالمت بدن
حرکات ماساژ طبق استانداردی معین و با رعایت اصول درمانی
و بر اثر تجربیات فراوان مشخص شده اند .ماساژ تنها به حرکات
دست محدود نشده و بلکه با پا و قسمت باالی آرنج دست و یا با
استفاده از برخی وسایل مخصوص ماساژ نیز انجام می شود.
گاهی نیزمی توان از پماد یا داروهای گیاهی ویژه برای ماساژ
استفاده کرد .برای نمونه می توان به روعن زیتون ،ژل های
ماساژ ،روغن گیاهی " دونگ چینگ " ،روغن کافیشه  ،روغن
کنجد و پودرهای گوناگون اشاره کرد.
ماساژ یا به عبارت رایج و مرسوم در گذشته در ایران  ،مشت

شیوه های ماساژ دادن فراوان است و بسته به نوع و محل ماساژ

و مال شیوه ای از درمان است که بر مجراهای اصلی و فرعی

و همچنین هدف درمانی ،متفاوت هستند .شیوه های معمولی

انرژی حیاتی و رگ های بدن انسان و نقاط مناسب بدن برای

عبارت است از فشار دادن  ،مالش دادن ،فشردن با یک انگشت،

طب سوزنی و محل های معین تاثیر گذار است و با انجام آن از

حرکت دادن ،کوفتن ،کشیدن وغیره .برخی اوقات ماساژ برای

ابتال به بیماری ها جلوگیری و به سالمت و استقامت بدن کمک

پیشگیری و درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

می شود.

برای نمونه ماساژ کودکان ،ماساژ برای معالجه شکستگی و جا

ماساژ بر اساس نظریه طب سنتی چین و براساس اصول
تشخیص بیماری و درمان آن با تحلیل همه جانبه بیماری و حال
مزاجی بیمار انجام می شود .درشیوه درمانی ماساژ از داروهای
خوراکی بهره گرفته نمی شود و تاثیرات منفی و جانبی آن بسیار

انداختن استخوان ،ماساژ با " چی گون " ( روش سنتی تمرین
تنفسی عمیق در چین) از جمله این موارد هستند .ماساژ گاهی
برای سالمت شخصی انجام می شود و هر کسی قادر به انجام آن
است .برای مثال ماساژ عضالت چشمان ،دست و پا ،ماساژپاک
سازی معده ماساژ برای آرامش اعصاب از انواع بسیار رایج

کم است و در روند درمان بسیاری از بیماری ها ،تاثیر بسزایی

هستند.

است .این روش معالجه برای بیماری هایی از قبیل بیماری درد

ماساژ به دلیل تحریک اعصاب و عضالت مختلف بدن تاثیرات

مهره های گردن ،آسیب دیدگی حاد عضالت کمر( بر اثر کار

فراوانی بر اعضای مختلف بدن گذاشته و سالمت بخش های

جسمی زیاد) ،شکاف در مهره های بدن ،صدمه به عضالت

مهمی از بدن را تضمین می کند .برخی از این آثار شفا بخش

ورباط ها و مفاصل دست و پا موثر است.

ماساژ به شرح زیر است.

دارد و روشی ساده و آسان بوده و دامنه کاربرد آن بسیار گسترده
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یکم :تاثیر بر اعضای داخلی بدن
کارکرد اعضای داخلی بدن مانند قلب ،کبد ،طحال ،ریه ،معده ،کیسه صفرا ،روده و مثانه با استفاده از روش درمانی
ماساژ تعدیل و تنظیم می شود .طب سنتی چین تغییرات پاتولوژیکی بدن انسان در از کار افتادگی و یا کارکرد نادرست
و عیر متعادل اعای داخلی بدن خالصه می کند .ماساژ با کاربرد مهارت و تکنیک های خاص خود کارکرد اعضای
بیمار را به چرخه طبیعی خود باز می گرداند و بدین ترتیب به هدف درمان بیماری و حفظ سالمت بدن می رسد( .
تصویر  :مهارت و تکنیک ماساژ و مالش )

دوم :باز کردن مجراهای اصلی و فرعی انرژی حیاتی و گردش خون
انرژی حیاتی در طب سنتی چین دلیل اصلی برقراری تعادل و حفظ سالمت به شمار می رود .مجراهای اصلی و
فرعی انرژی حیاتی و رگ ها و مجراهای بدن انسان برای گردش انرژی حیاتی ،انتقال و ارتباط بحساب می آید.
هنگامی که تعدل در میان اعضا و انرژی حیاتی آنه بر هم می خورد،فرد دچار بیماری می شود .از طرف دیگر نیز
اعضای داخلی بدن هم تحت تاثیر این بی تعادلی دچار مشکل شده و بیماری در بدن انسان رشد می کند .ماساژ با بهره
گیری از تحریک مجراها و اعصاب ،به کارکرد و گردش خون و انرژی حیاتی در بدن کمک می کند و بدین ترتیب
هماهنگی به سامانه گوارشی و داخلی بدن باز می گردد و از تاثیرات ناگوار بیماری جلوگیری می شود و بیماری
مورد معالجه قرار می گیرد.
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سوم :جا انداخنت دررفتگی استخوان و رگ به رگ شدن عضالت
مهارت و تکنیک ماساژ و مالش برای پوست ،بر روی عضالت و مجرای خون انجام می شودو به همین دلیل می
تواند به گردش خون در مویرگ های زیر پوستی و عضالت کمک کند و می تواند حرکت کند خون را به گردش
سریع خون تبدیل کند .تکنیک ماساژ می توانند گرفتگی عضالت و در رفتگی استخوان را درمان کند .از این جهت،
چه بیماری های ناشی از باد  ،سرما  ،گرما و رطوبت و چه به دلیل بهم خوردگی مزاج و زخم در اثر زمین خوردن
و کوفتگی ورگ به رگ شدن باشد ،می توان با ماساژ آن را درمان کرد.
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فرار از پکن ،چه شغل هایی
پیدا می شود؟
در سراسر دنیا مردم شهرهای کوچک بر این باورند که در پایتخت و شهرهای مهم کشورشان موقعیت های شغلی فراوانی وجود دارد
و به علت انباشتگی ثروت و امکانات در این شهرها ،گذران زندگی بسیار راحت تر خواهد بود .در چین هم این تصور وجود دارد و
بسیاری از چینی ها اشتغال در شهرهای بزرگ مانند پکن  ،شانگهای و گوانجو را انتخاب می کنند .اما با توجه به گرانی بهای مسکن و
هزینه های باالی زندگی ،برخی حمل نکرده و به زادگاه خود بازگشته اند ،اما فرصت های شغلی در شهرهای کوچک نیز کم است و
بیشتر آنها باید با استفاده از امکانات موجود در خانواده و یا سرمایه اندک خود کارآفرینی کنند .از سوی دیگر هم کارآفرینی به سرمایه
زیادی نیاز دارد و برای مردم معمولی ممکن نیست و این سوال بوجود می آید که برای کسانی که در شهرهای کوچک زندگی خود
را آغاز می کنند ،چه فرصت هایی برای کاریابی وجود دارد و چگونه مردم عادی می توانند کار آفرینی کنند؟
با این حال و مشکالت فراوان نمونه های موفق بسیاری در جامعه وجود دارند که با اتکا به توان و خالقیت خود توانسته اند فعالیت
های اقتصادی خود را با محیط زندگی خود سازکار ساخته و به موفقیت برسند .در ادامه به چند مورد از این کارآفرینان می پردازیم.

دفرت تزیینات و طراحی داخلی
رسمایه اولیه 30 :هزار یوان ( 15میلیون تومان )
اگر واژه " تزیینات داخلی"را در اینترنت جستجو کنید ،تصاویر

از طراحانی از شهر های بزرگ را به شهر خود آورده و

فراوانی درباره اتاق های تزیین شده دیده می شود .این تصاویر

تغییراتی مطابق با مد روز در منزل خود ایجاد کنند.

جذاب با معرفی و به نمایش گذاشتن طرح های گوناگون و با
جذابیت هنری باال زوج های جوان را به خود جلب می کنند.
اما در شهرهای کوچک طراحان داخلی کم تعداد بوده و برخی
به علت عدم استفاده از فناوری اینترنت ،از طراحی و مدل
های امروزی طراحی داخلی کم اطالع هستند و به همین دلیل
طرح و احرای آنها مورد پسند جوانان امروزی نیست .مشتریانی
هم که خواهان تزیینات داخلی مد روز هستند و روند تغییرات
دکوراسیون را دنبال می کنند ،مجبورند با پرداخت بهای سنگینی

وانگ مینگ جیا از این موقعیت یک فرصت بازرگانی بوجود
آورده است .او از دانشگاه هنرهای زیبا فارغ التحصیل شده
و در شهر نان جینگ ،مرکز استان جیانگ سو به مدت دو سال
در زمینه برگزاری نمایشگاه و تزیینات فعالیت کرده است .برای
آغاز این کار حرف های دوستش درباره وضعیت تزیینات داخلی
در زادگاهش الهام بخش او بود .او از شغل خود در شهر نان
جینگ استعفا داده و به زادگاه خود بازگشت و یک شریک دفتر
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تزیینات داخلی افتتاح کرد .در مرحله ابتدایی آنان فقط 30هزار

شود و در پایان نیز با مشتری حساب را تسویه می کنند .وانگ

یوان برای آغاز سرمایه گذاری کردند .روند کار به این صورت

مینگ جیا می گوید :تزیینات یک واحد معمولی از آغاز تا پایان

بود که پس از تصمیم گیری مشتری ،آنان طرح تزیینات را آماده

کار حدود دو ماه طول می کشد .منهای دستمزد کارگران ،حدود

و پس از تایید ،اجرای آن را شروع می کنند .عالوه بر بیعانه،

 20تا  30هزار یوان سود خواهد داشت.

هزینه دیگری نیز برای خرید مصالح و تجهیزات باید پرداخت

مهد کودک
رسمایه گذاری اولیه 50 :هزار یوان ( 25میلیون تومان )
نسل جوانان بعد از دهه  1980میالدی ،زندگی پر سرعت و

است .وی تصمیم گرفت در اوقات روز گالری نقاشی را به

پرکاری دارند .این پدیده در شهرهای کوچک نیز استثنا نیست.

مرکز مراقبت از کودکان تبدیل می کند .اما در ابتدای کار او

آنان خود شاغل بوده و پدر و مادر شان هنوز بازنشسته نشده

با فشار بسیار زادی روبرو شد .در آغاز مراقبت از چند کودک

اند .در این صورت مراقبت از کودکان برای آنان مسئله ای

مشکلی نبود اما وقتی تعداد کودکان بیشتر شد ،او مجبور شد تا

مهم محسوب می شود.مرکز مراقبت از کودکان و مهد کودک

افراد دیگری را نیز به کار بگیرد .در حال حاضر او ماهیانه از

ها مشکل آنان را حل می کند .این موقعیت کار آفرینی برای

هر کودک  500یوان شهریه می گیرد و درآمد وی از تدریس

سرمایه گذاران محدودیت سنی ندارد اما میزان سرمایه اولیه

نقاشی نیز بیشتر است.

نسبتا زیاد است .هزینه ها عبارت است از کرایه ،خرید اسباب
بازی و تجهیزات آموزشی کودکان ،میز وصندلی و همچنین
استخدام معلم.
خانم جانگ جیا معلم هنرهای زیبا است و یک گالری نقاشی دارد.
همه روزه در ساعت شش بعد از ظهر هنرجویان به کالری او
آمده و نقاشی و اصول هنرهای زیبا را فرا می گیرند اما ر دیگر
اوقات روز این گالری خلوت و بدون رفت و آمد است .جانگ
جیا ابتدا برنامه تاسیس مهد کودک را نداشت ،اما در نزدیکی
گالری او کودکستانی وجود دارد که برخی والدین به دلیل اینکه
دیرتر کار روزانه خود را پایان می دهد،از وی درخواست می
کنند تا برای مدت کوتاهی پس از تعطیلی کودکستان از بچه های
آنها مراقبت کند .چندی نگذشت ،جیانگ جیا متوجه شد که این
یک فرصت مناسب برای آغاز یک فعالیت اقتصادی درآمدزا
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قهوه خانه با ویژگی خاصی
رسمایه گذاری اولیه 100 :هزار یوان
بزرگترین ویژگی شهرهای کوچک همین کوچک بودن است .فروشگاه
های مختلف و سینماها و مراکز تفریحی ،همه در یک محدوده قرار
دارند .برای کسانی که در جریان خرید و گردش خسته شده اند یا در
انتظار آغاز فیلم هستند ،نوشیدن قهوه و یا نشستن در جایی دنج بسیار
ضروری است.
محل قهوه خانه به عبارتی دیگر کافی شاپ باید در منطقه ای شلوغ و
پر رفت و آمد باشد و به فضای خیلی بزرگی نیاز ندارد و حتی در20
متر مربع نیز می توان خدمات ارایه کرد .اجناس و وسایل مورد نیاز
برای قهوه خانه خیلی گران قیمت نیستند اما فضای آن باید ویژگی
خاصی داشته باشد زیرا بیشتر مشتریان جوانان هستند که درآمد زیادی
ندارند و هدف شان نوشیدن قهوه بسیار گران یا خوراک های گران
قیمت نیست و محیط داخلی قهوه خانه برای آنها مهم است .از این رو
باید محیطی خاص داشته و مورد پسند جوانان باشند .قهوه خانه در شهر
های کوچک کم نیست و رقابت نیز بسیار شدید است .اگر ویژگی خاص
و نوشیدنی ویژه ای داشته باشند ،یقینا دورنمای بازار آن روشن است.
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خدمات خرید
رسمایه گذاری اولیه 20 :هزار یوان
این صنف خدماتی به تازگی ایجاد شده است و مشتریان
عمده آن جوانانی هستند که به علت کمبود وقت مشغله
فراوان نمی توانند مستقیم از فروشگاه ها خرید کنند .از
سوی دیگر سالمندانی که رفت و آمد برای آنان مشکل
است و برخی مسافران و عالقه مندان به کاالهای خاص
یک شهر نیز از مشتریان این خدمات به شمار می روند.
سال  2013در شهرهای چین کسانی ظاهر شدند که
به جای دیگران خرید می کنند و کاالها را به دست آنان
می رسانند .در شهرهای کوچک کرایه تاکسی از  5یوان
شروع می شود .برای خرید اگر نیاز به تاکسی باشد،
دست کم باید 10یوان برای رفت و آمد هزینه کرد .اما با
استفاده از این خدمات هزینه رفت و آمد فقط  5یوان است
و همچنین نیاز به خارج شدن از خانه و خرید و حمل
کاالها نیست .این شیوه از خرید مورد استقبال جوانان
قرار گرفته است .یکی از کسانی که به این شغل مشغول
است می گوید :شرکتش سه کارمند دارد و سه دستگاه
موتور الکتریکی خریده است و روزانه میانگین درآمد
آنها 300یوان است .با این که رقابت در این زمینه شدید
است اما این کار بازهم سودمند است و رونق دارد .
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کالس اوقات فراغت
رسمایه گذاری اولیه 50 :هزار یوان
بسیاری بر این باورند که کسب پول از مشاغلی که با زنان و دانش آموزان
ارتباط دارد ،آسان تر است .این گفته درست است .جانگ هویی پس از
فارغ التحصیلی از دانشگاه از سوی یک کارخانه کشتی سازی دولتی
پذیرفته شد و با حقوق ماهیانه  6000یوان ،آغاز به کار کرد .از این که
او موفق به کار در چنین شرکتی شده بود دوستان و اطرافیانش او را مورد
تحسین قرار داده و گاهی میز مورد حسادت آنان قرار می گیرفت .اما
پس از دو سال ،او استعفا داد و به زادگاه خود بازگشت و با یک دوستش
کالس های اوقات فراغت برای دانش آموزان تاسیس کرد .خویشاوندان و
دوستان تصمیم او را درست نمی دانستند اما او به زودی با درآمدی در
حدود 20هزار یوان در ماه به انتقادهای آنان پاسخ داد.
جانگ هویی درباره ایده خود برای آغاز این کار می گوید :در دوران دانش
آموزی ،پول زیادی برای کالس های اوقات فراغت پرداخت می شود.
برای هر جلسه دو ساعته ،از هر دانش آموز  50یوان هزینه دریافت می
شود و یک کالس  30نفری ،پس از دو ساعت  1500یوان درآمد دارد.
با توجه به سود باالی این شغل ،جانگ هویی تصمیم گرفت به زادگاه خود
بازگردد .اما در ابتدا با کمبود دانش آموز روبرو بود .یک دوست به او
پیشنهاد داد که کالس های رایگان برگزار کنند و از دانش آموزان و والدین
شان دعوت کرد تا در جلسات درس رایگان شرکت کنند .اگرچه ظاهر
این کار سودی نداشت ،اما از طریق تبلیغات والدین کالس او به تدریج
شناخته شد و رفته رفته تعداد دانش آموزان افزایش یافت .او  40هزار
یوان سرمایه گذاری کرد و پس از شش ماه ،ماهانه  20هزار یوان درآمد
به دست آورد.
برای کار آفرینی در هر زمینه ای ابتدا باید بازاریابی کرد .بعضی اصناف
واقعا پرسود هستند اما شاید با فضا و محیط شهر شما سازکار نیستند .از
طرف دیگر نباید هیچ صنفی را ساده دانست و در مدت کوتاه نمی توان با
شرایط یک شعل آشنایی کامل پیدا کرد .اندوختن تجربه بسیار مهم است و
نباید کورکورانه از روش کارآفرینی دیگران تقلید کرد.
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"کودکان دیجیتالی" و
نگرانی های جدید یادگیری
یانگ هاو از زمانی که دخترش  2ساله شد ،به او اجازه داد تا با

یان به شدت نگران دختر  4ساله خود است چراکه او در نتیجه

آیپد بازی کند 2 .سال از آن زمان می گذرد و یان از استفاده مداوم

استفاده از آیپد دیگر عالقه خود را به کتاب های کاغذی از دست

دخترش از آیپد نگران شده است و مطمئن نیست که آیا استفاده از

داده است .وی می گوید از این می ترسد که که استفاده بیش

محصوالت دیجیتال برای کودکان خوب است یا خیر.

از حد از وسایل دیجیتالی پیامدهایی منفی برای رشد فکری و

یان  36ساله و ساکن شانگهای می گوید :استفاده از فن آوری به نوبه

اجتماعی او داشته باشد.

خود خوب است ،گاهی برای مدت طوالنی با این وسیله سرگرم است

یانگ نگرانی خود را در این زمینه با یکی از کارشناسان

و ما هم از این آرامش لذت می بریم.

آموزشی که مخالف گسترش استفاده از گجت های الکترونیکی
در میان کودکان بوده و به تاثیرات منفی استفاده از این ابزارها
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بر یادگیری زبان چینی کودکان هشدار داده است ،مشورت کرد.
نتایج پژوهشی که از سوی انجمن فرهنگی کودکان چین بر روی
بیش از  2700کودک  4تا  16ساله در  10شهر چین انجام
شد ،نشان می دهد که نزدیک به  58درصد آن ها دارای گوشی
های تلفن همراه هستند و  18درصد نیز از تبلت های رایانه ای
استفاده می کنند.
این گزارش همچنین نشان می دهد که بیش از  60درصد
کودکانی که در این پژوهش شرکت داشته اند ،در سایت پیام
رسانی و شبکه اجتماعی کیوکیو چت می کنند و  26درصد
دیگر نیز در سایت وی بو که میکروبالگی شبیه به توییتر است،
عضو هستند .این "کودکان دیجیتالی" بیشتر در خانواده های
مرفه و در کالن شهرهایی مانند شانگهای دیده می شوند.
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هنگامی که سال تحصیلی جدید شروع شد ،یانگ
با شنیدن این خبر که تقریبا دو سوم همکالسی های
دخترش در مهد کودکی بین المللی دارای گوشی های
همراه و تبلت هستند ،بسیار متعجب شد.

کودکان پیش دبستانی دارد.
دیدگاه های خانم وانگ توسط هاو مینگ جیان
نیز تکرار شده است ،وی معتقد است گجت های
الکترونیکی مانعی برای یادگیری زبان چینی برای

وانگ هوا مین ،دبیر کل جامعه ملی آموزش پیش

کودکان هستند .هاو می گوید :مرور بر روی صفحه

دبستانی چین می گوید :امروزه به دلیل افزایش

نمایش های دیجیتالی موجب می شود که آن ها درک

استفاده از دستگاه های دیجیتالی در میان کودکان،

خوبی از تلفظ نداشته باشند.

میزان استفاده کودکان چینی از کتاب های کاغذی در
مقایسه با سال های گذشته بسیار کاهش یافته است.

سان هونگ یان ،پژوهشگر مرکز پژوهشی جوانان
چین می گوید :خواند میکروبالگ ها که بی شک

وانگ در ادامه گفت :خانواده های چینی باید این

بیش از  140کاراکتر چینی را در خود جای نداده

مسئله را در خاطر داشته باشند که خواندن کتاب

است ،کمکی به درک علت و معلولی رابطه واژگان و

های کاغذی تاثیر مثبتی در یادگیری زبان مادری در

مهارت خواندن آن ها به کودکان نمی کند.
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برگزاری منایشگاه خط و نقاشی
باستانی چینی در سازمان ملل
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نمایشگاه نقاشی و خطاطی به منظور ترفیج
فرهنگ چینی در مقر سازمان ملل برگزار
شد .این رویداد با عنوان " شاهکارهای هنر
خطاطی و نقاشی هنرمندان برجسته چین
در سازمان ملل" در بر گیرنده شاهکارهای
هنری منتخب از سراسر خاک اصلی چین
بود .در آین گشایش این نمایشگاه ،وانگ
ایی ،نماینده دایمی چین در ازمان ملل در
سخنرانی خود گفت :این آثار همچ.ن گوهر
های درخشان تمدن و فرهنگ باستانی چین
و همچنین از گنجینه های نادر هنری جهان
به شمار می شوند .وی همچنین افزود که
این آفار فقط نشان دهنده زیبایی شناسی
و هنرهای چین باستان نیستند و در بر
گیرنده ارزش های واالی ملت چین نیز
می باشند .درونمایه و ایده اولیه این آثار
برجسته هنری ،یکپارچگی انسان و طبیعت
و ارزش واالی صلح و همزیستی است که
همانا برگرفته از رهنمون تمدن باستانی
چین بوده و نیروی محرکه عظیمی برای
برقراری ارتباط میان چین و سایر نقاط
جهان بوجود آورده است.
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عبدالعزیز الناصر ،نماینده ارشد سازمان ملل در گفتگوی تمدن
ها در سخنان خود ابراز کرد که این نمایشگاه زمینه ای برای
درک و آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر چین فراهم کرده است
و همچنین نمایه ای از فرهنگ باستانی چین و بازتاب آن در
ارزش ها و مفاهیم زندگی روزانه مردم چین را نیز نشان می
دهد .وی در ادامه به این نکته اشاره کرد بدون در نظر گرفتن
زبان هنرمند ،هنر زبان مشترکی میان عالقمندان به هنر و
کسانی است که اثر هنری را درک می کنند .این نمایشگاه در
نظر الناصر تالشی است در راستای ایجاد گوناگونی فرهنگی
و هماهنگی تمدن ها که سازمان ملل به آن همت گمارده است.
این نمایشگاه دو روزه با آثار بی نظیر خود ،توجه بسیاری از
مقامات و نمایندگان سازمان ملل و رسانه های گروهی بین
المللی را به خود جلب کرده است.
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خوراک گله گاو ---
خوراک ویژه قوم هویی
هر قومی بنا بر طبع و سلیقه مردمان خود ،شیوه

خوراک کله گاو که از معدود رستوران های

و سبک خاص خود را در تهیه خوراک دارد و

موجود در پکن و همچنین کشور چین است که

در گذر زمان و جابجایی و کوچ به مناطق دیگر،

خوراک کله گاو ارایه کرده و بسیاری از مشتریان

ای سلیقه ها دستخوش تغییر و تحول می شوند و

را به خود جلب کرده است .مدیر رستوران و

با این حال برخی خوراک ها ویژگی خود را حفظ

همچنین سر آشپز این مجموعه ضمن خوشامد

کرده و تا نسل ها ادامه می یابد.

گویی و پذیرایی از مهمان ها ،آنها را با مراحل و

مسلمانان چین نیز از این دسته اقوام هستند که
با توجه به تغییرات تاریخی در سامانه حکومت
و دگرگونی های تاریخی باورهای دینی و قومی
خود را حفظ کرده و برای آشنایی دیگران با این
آداب و رسوم تالش های فراوانی انجام داده اند.
قوم مسلمان هویی که گروهی از آنها در اطراف
پایتخت زندگی می کنند ،از جمله این افراد هستند.
شهرک دو دیان محل زندگی گروهی از مسلمانان
چین است که به سبک و روش خود زندگی در این
شهرک به فعالیت اقتصادی پرداخته و به زندگی
خود ادامه داده اند.
خوراک های قوم هویی زبانزد است اما آنچه که
در شهرک دو دیان با آن مواجه شدیم ،در نوع
خود بسیار منحصر به فرد است .رستوران ویژه

روش پخت خوراک کله گاو آشنا می سازد .پس
از رسیدن کله گاو به آشپزخانه رستوران 20
ساعت زمان صرف می شود تا کله برای پذیرای
از مشتریان آماده شد .گوشت کله گاو بسیار لطیف
و نازک است و در روند پخت آن از بیش از
 10نوع ادویه و گیاهان دارویی استفاده می شود.
به گفته مدیر رستوران و بر اساس باورهای قوم
هویی "اگر زبان گاو را بخورید چرب زبان می
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شوید و اگر چشم بخورید تیز بین

کله پاچه نیز بخشی از خوراک

و با ذکاوت خواهید بود" .روزانه

بوده و بسیار خوشمزه است و

در این رستوران دست کم  15کله

می توان کله پاچه را در تنهایی

گاو پخته می شود .برای خوردن

و با جمع کوچکی از دوستان هم

خوراک کله گاو دست کم باید با

خورد!

گروهی  15نفره به این رستوران
رفت تا از عهده خوردن یک
کله بتوان بر آمد .حال و هوای
دورهمی های دوستانه با چشیدن
طعم دلچسب خوراک قوم هویی،
دوچندان دوستانه و صمیمانه می
شود.

به علت داشتن دین مشترک و
روابط تاریخی پر فراز و نشیب
میان مسلمانان و ساکنان خاک
اصلی چین ،بسیاری روابط وآداب
باستانی و دینی به یکدیگر آمیخته
شده و رنگ و بوی جذاب تری
به خود گرفته اند و آداب و رسوم

البته خوراک کله گاو بی شباهت

خوردن خوراک مسلمانی با آداب

به کله پاچه ایرانی نیست .با این

خوردن فرهنگ باستانی چین،

تفاوت که در ایران کله گوسفند به

نتیجه ای بسیار خوشایند و مطلوب

همراه پاچه ها پخته می شود و آب

دارد.
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